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П Р ДМОВА 

 

Cьогодні важливим аспектом розвитку суспільства є інноваційний погляд 

на науку, її оновлення, поява нових напрямів досліджень. Будь-яка наукова ідея 

спирається на базис – уже напрацьований досвід, розробки, знання вчених, які 

представляють інтелект нації. Результатом наукових розробок, здійснених 

особисто вченим, є їх опис (науковий твір) – дисертація. 

В Україні діє система підтвердження наукової кваліфікації через 

виконання та захист дисертацій та отримання наукових ступенів, звань. Наш 

«Літопис» присвячено питанням зародження та розвитку науки в Харківському 

державному університеті харчування та торгівлі (ХДУХТ) (колишній 

Харківський інститут громадського харчування (ХІГХ) з 1967 до 1992 р., 

Харківська державна академія технології та організації харчування (ХДАТОХ) 

з 1993 до 2001 р.), трансформації напрямів досліджень, відображенню наукової 

спадщини ВНЗ. 

За 50 років діяльності в ХДУХТ сформувалися й нині успішно діють три 

спеціалізованих учених ради з правом прийняття до розгляду та проведення 

захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. 

Їх історичному минулому та сьогоденню присвячено окремий розділ 

«Літопису». 

Узагалі за півстоліття науковцями університету захищено 590 дисертацій, 

із них 161 – в інших навчальних закладах України та зарубіжжя.  

Плине час, Закон України «Про вищу освіту» висуває нові вимоги до 

підготовки наукових кадрів. Сучасними завданнями університету є підготовка 

докторів філософії за власними освітньо-науковими  програмами згідно з 

отриманими ліцензіями. 

Кожного року наш університет поповнюється молодими науковцями, а 

фонди наукової бібліотеки ВНЗ збагачуються інформацією про результати їх 

досліджень, зафіксовані в дисертаціях. Особистий внесок науковця в розвиток 

науки – «це лише один маленький крок для людини, але гігантський  стрибок 

для всього людства» (Ніл Армстронг). Тож ХДУХТ і надалі буде сприяти 

розвитку власного наукового потенціалу через підтримку новітніх досліджень, 

що ініціюють молоді науковці, та захист їх результатів.  
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Нехай не гасне світ науки  

П. Куліш 

РОЗДІЛ I 

 

 

ІСТОРІЯ СП ЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧ НИХ РАД ХДУХТ 

 

 

Становлення та розвиток спеціалізованих учених рад Харківського 

державного університету харчування та торгівлі пов’язані з історією закладу та 

його наукових шкіл. 1936 року в Києві було засновано Український інститут 

радянської торгівлі. Переїзд цього навчального закладу до наукової столиці 

Радянської України – міста Харкова – був обумовлений пріоритетами 

реформування системи вищої освіти 30-х рр. ХХ ст. 

Постановою Ради народних комісарів (РНК) УРСР у 1940 р. Український 

інститут радянської торгівлі змінює назву на Харківський інститут радянської 

торгівлі (ХІРТ). Навчальний процес у закладі забезпечували відомі радянські 

науковці того часу, зокрема: д.е.н., проф. М.Б. Гуревіч, д.т.н. проф. 

Г.Г. Поварнін, д.т.н. проф. Г.Г. Скробанський.  

Великою проблемою інституту довоєнного та післявоєнного періодів 

стала відсутність аспірантури і, як наслідок, дозволу на захист дисертацій. 

Науково-освітній потенціал навчального закладу був значно ослаблений за роки 

Другої світової війни. Але ці проблеми вдалося вирішити: зусіллями викладачів 

і студентів упорядкували аудиторії та кабінети, завдяки наполегливій праці 

професорсько-викладацького складу кафедр з’явилися навчальні посібники. І в 

1946 р. відповідно до наказу Управління у справах вищої школи при РНК УРСР 

№ 36 від 24 січня 1946 р. «Про підготовку наукових робітників» в інституті 

почала функціонувати аспірантура. 

За даними архівних документів, науково-дослідна робота інституту в 

1950-х – першій половині 60-х років ХХ ст. спрямовувалася на посилення 

співробітництва з практичними працівниками торговельних організацій, 

надання їм допомоги у розв’язанні низки завдань із покращення торгівлі, 

підвищення наукової кваліфікації викладацьких кадрів (підготовка і захист 

дисертацій), складання рецензій і висновків підготовлених до друку наукових 

досліджень і рукописів. Відбулися значні зміни в професорсько-викладацькому 

складі інституту. Зросла кількість осіб, які мали вчене звання та наукові 

ступені. Крім того, за цей час інститут прийняв на роботу велику кількість 

молодих викладачів із кращих своїх випускників і тих осіб, які закінчили 

аспірантуру. 

З огляду на потреби того часу Інститут радянської торгівлі переводять до  
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м. Донецьк, у Харкові залишається лише заочний факультет, який у 1967 р. 

було реорганізовано в Харківський інститут громадського харчування. Від 

самого заснування інституту в ньому вже працювали досвідчені науковці в 

галузях технології харчування, механіки, обладнання, товарознавства, 

економіки, бухгалтерського обліку, біології, хімії. Він отримав у спадщину 

потужну матеріально-технічну базу. Отже, були всі необхідні умови для 

підготовки й атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  

Відповідно до наказу ректора № 68 від 20 березня 1989 р. при інституті 

була відкрита аспірантура за спеціальностями: 05.18.12 «Процеси, машини та 

агрегати харчової промисловості»; 05.18.16 «Технологія продуктів 

громадського харчування». Завідувачем аспірантури призначено Зінаїду 

Панкратіївну Богданову (1991–1996 рр.). 

Того ж року почала свою роботу спеціалізована вчена рада К64.088.01; з 

правом прийняття дисертацій до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук за відповідними спеціальностями. Головою ради стає 

ректор інституту д.т.н., проф. М.І. Бєляєв, заступником голови – д.м.н., проф. 

Н.В Дуденко., ученим секретарем – к.т.н., доц. Г.М. Постнов. У 1990 р. 

відбулися перші захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук. Першими успішно захистили дисертації в спеціалізованій 

ученій раді співробітники інституту Т.П. Кононенко, Л.Т. Ткачова, Н.І. Єсінова, 

Ю.М. Хацкевич, О.В. Самохвалова, З.І. Кучерук та ін. 

Науково-педагогічний потенціал інституту зростав, що дало можливість 

із 1 вересня 1991 р. відкрити докторантуру за спеціальностями: 05.18.12 

«Процеси, машини та апарати харчових виробництв»; 05.18.16 «Технологія 

продуктів громадського харчування» та перереєструвати спеціалізовану вчену 

раду на Д64.088.01 із правом прийняття дисертацій до захисту на здобуття 

наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук. 

Наукова школа, яку створив і очолював д.т.н., проф. М.І. Бєляєв, 

проводила дослідження з таких напрямів: теплообмінні апарати харчових 

виробництв, спрямовані на збереження та ефективне використання енергії; 

безвідходні технології переробки сільськогосподарської сировини в кулінарну 

продукцію. Під безпосереднім керівництвом М.І. Бєляєва було розроблено 35 

науково-технічних документів та 117 патентів, підготовлено 44 кандидати наук 

та 5 докторів наук. 

Учні проф. М.І. Бєляєва виконували прикладні розробки технічного 

спрямування: технологія переробки кісткової сировини в продукти харчування; 

збереження біологічно активних речовин плодово-овочевої сировини під час її 

переробки; процеси і технології переробки білково-вуглеводної молочної 

сировини тощо. 
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У 1991 р. головою спеціалізованої вченої ради призначено д.м.н., проф. 

Н.В. Дуденко, заступником – д.т.н., проф. Г.М. Лисюк, ученим секретарем – 

к.т.н., доц. О.І. Черевка. 

У квітні 1994 р. Постановою Кабінету Міністрів України Харківському 

інституту громадського харчування надано новий статус – Харківська державна 

академія технології та організації харчування (ХДАТОХ).  

Підвищення наукового рівня професорсько-викладацького персоналу 

вимагало подальшого розвитку. В академії в 1996 р. було перереєстровано 

аспірантуру за технічними («Процеси та обладнання харчових, 

мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», «Технологія продуктів 

харчування», «Товарознавство продовольчих товарів») та економічними 

спеціальностями («Бухгалтерський облік та аудит», «Економіка торгівлі та 

послуг»), що дало можливість талановитим та обдарованим студентам 

продовжувати свою наукову діяльність. Змінюється й завідувач аспірантури, 

ним стає Надія Георгіївна Коротова (1996–2015 рр.) 

На порядку денному постають питання про необхідність перереєстрації 

спеціалізованої вченої ради на базі ХДАТОХ із правом захисту дисертацій за 

відповідними технічними спеціальностями та про доцільність створення 

спеціалізованої вченої ради з правом захисту дисертацій за економічними 

спеціальностями.  

Наказом Вищої атестаційної комісії України в 1998 р. перереєстровується 

спеціалізована вчена рада Д64.088.01 із правом прийняття дисертацій до 

захисту на здобуття наукових ступенів кандидата наук та доктора наук за 

спеціальностями: 05.18.12 «Процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і 

фармацевтичних виробництв»; 05.18.15 «Товарознавство харчової продукції»; 

05.18.16 «Технологія харчової продукції». Головою спеціалізованої вченої ради 

призначено д.т.н., проф. Г.В. Дейниченка, заступником – д.м.н., проф. 

Н.В. Дуденко, ученим секретарем – к.т.н., доц. В.М. Михайлова. 

У 1996 р. на базі академії створюється друга спеціалізована вчена рада 

К64.088.02 із правом проводити захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.06.04 

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»; 08.07.05 «Економіка торгівлі та 

послуг». Її головою призначається д.е.н., проф. В.А. Міщенко, заступником – 

д.е.н., проф. С.С. Никоненко, ученим секретарем – к.е.н., проф. В.І. Оспіщев 

Першими, хто на початку роботи ради (1996–1997 рр.) успішно захистили 

дисертації, були аспіранти академії: І.Б.Чернікова, Т.Б. Кушнір, Л.О.Кирильєва 

та ін. 

У жовтні 2002 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

Харківська державна академія технології та організації харчування отримує 

нову назву – Харківський державний університет харчування та торгівлі 

(ХДУХТ), а з нею і новий статус і нове життя. Аспірантура ХДУХТ 
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продовжила підготовку науково-педагогічних кадрів за п’ятьма 

спеціальностями: 05.18.12 «Процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і 

фармацевтичних виробництв»; 05.18.15 «Товарознавство харчової продукції»; 

05.18.16 «Технологія харчової продукції»; 08.06.04 «Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит»; 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг». 

Спеціалізовані вчені ради успішно пройшли переатестацію, але вже в 

новому складі. 

Із 2002 р. спеціалізовану вчену раду Д64.088.01 очолив ректор ХДУХТ, 

д.т.н., проф. О.І. Черевко, заступником голови було призначено д.т.н., проф. 

Л.П. Малюк, ученим секретарем – к.т.н., доц. В.М. Михайлова. 

Від 2011 р. і до сьогодні Головою спеціалізованої вченої ради Д64.088.01 

є проректор з наукової роботи д.т.н., проф. В.М. Михайлов, заступником – 

д.т.н., проф. Л.П. Малюк, ученим секретарем – д.т.н., проф. А.А. Дубініна 

(з 2014 р. – к.т.н., доц. Оніщенко В.М.). 

Протягом цього часу відбувалися зміни і в спеціалізованій ученій раді 

К64.088.02. У 2004 р. її Головою стає д.е.н., проф. І.О. Белебеха, заступником – 

д.е.н., проф. В.А. Міщенко, ученим секретарем – к.е.н., доц. Н.Л. Савицька. 

Після перереєстрації із 2007 р. спеціалізована вчена рада К64.088.02 

працює за новими спеціальностями: 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами» (за видами економічної діяльності); 08.00.09 «Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності). Із 2009 р. Головою 

призначається д.е.н., проф. Т.С. Пічугіна, заступниками – д.е.н., проф. 

В.А. Гросул, д.е.н., проф. А.С. Крутова; ученим секретарем – д.е.н., проф. 

Н.Л.Савицька. 

Невпинний творчий рух уперед вимагав поглиблення й поширення 

роботи з підвищення якості науково-педагогічних кадрів. У 2011 р. в 

університеті відкрито спеціалізовану вчену раду К64.088.03, якій надано право 

проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за двома спеціальностями: 05.18.01 «Технологія 

хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів і харчових концентратів» і 

05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів». Її 

Головою стає д.т.н., проф. Р.Ю. Павлюк, заступником – д.т.н., проф.              

Г.М. Лисюк, ученим секретарем – к.т.н., доц. Н.В. Гревцева. 

У 2014 р. спеціалізована вчена рада К64.088.02 отримала новий статус – 

Д64.088.02. Їй надано право захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів 

кандидата та доктора економічних наук із відповідних спеціальностей. Головою 

призначено д.е.н., проф. А.С. Крутову, заступником – д.е.н., проф. В.А. Гросул, 

ученим серетарем – к.е.н.,  проф. Л.М. Янчеву. 

За весь час існування аспірантури до роботи спеціалізованих учених рад 

університету залучалися висококваліфіковані спеціалісти з великим досвідом 

підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів. Із 1991 до 2016 р. у трьох 
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спеціалізованих учених радах було захищено 478 дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук та 54 дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора наук. Науковці університету отримали дві Державні премії в 

галузі науки і техніки України: у 2006 р. за наукову роботу «Створення та 

впровадження прогресивних технологій і ефективного обладнання для 

отримання нових функціональних оздоровчих харчових продуктів» під 

керівництвом ректора, д.т.н., проф. О.І. Черевка; у 2011 р. за наукову роботу 

«Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління 

масового споживання» під керівництвом д.т.н., проф. П.П. Пивоварова. 

У процесі імплементації Закону України «Про вищу освіту» у 2016 р. 

університет пройшов ліцензування щодо розширення провадження освітньої 

діяльності за третім освітньо-науковим ступенем підготовки докторів філософії 

за новими спеціальностями: 051 «Економіка»; 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування»; 073 «Менеджмент»; 181 «Харчові технології»; 071 «Облік і 

оподаткування». За цими ж спеціальностями рішенням ученої ради ХДУХТ 

відкрито докторантуру. 

Із метою забезпечення високого рівня підготовки науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації створено науково-навчальну структуру університету 

– докторську школу, що здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів для 

аспірантури та докторантури, а також структурованих докторських програм. 

Гарантами докторських програм є провідні науковці в галузі технічних та 

економічних наук: д.т.н., проф. О.І. Черевко, д.е.н., проф. А.С. Крутова, д.е.н., 

проф. М.В Чорна, д.е.н., проф. Т.С. Пічугіна, д.е.н., проф. А.В Янчев. 

Завідувачем аспірантури та докторантури університету з 2015 р. є            

к. пед. н., доц. Наталія Володимирівна Петренко. 

Науково-дослідна робота інституту – академії – університету ні на мить 

не зупинялася, з’являлися нові технічні й економічні спеціальности. Піднятий 

М.І. Бєляєвим прапор науки гідно несуть послідовники. Сьогодні спеціалізовані 

вчені ради ХДУХТ продовжують атестувати науково-педагогічні кадри не лише 

свого університету, але й інших вищих навчальних закладів України. 
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Наука не является  

и никогда не будет являться 

 законченной книгой. 

Альберт Эйнштейн 
 

РОЗДІЛ II 

 

 

ДИС РТАЦІЇ НАУКОВЦІВ, ЗАХИЩ НІ В ХДУХТ 

 

 
1990 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

1. Кирпичников В.П. Научное обоснование технологических и 

энергетических параметров электротепловых аппаратов общественного 

питания : дисс. д-ра техн. наук : 05.18.16, 05.18.12 / В.П. Кирпичников. – 

Москва, 1990. – 372 с. 

 

В основу диссертации положена научная концепция, заключающаяся в 

решении важной проблемы совершенствования и интенсификации тепловых 

процессов и аппаратов на принципах общего методологического подхода к 

оценке эффективности их работы. 

Для достижения результатов использованы теоретические основы 

теплообменных процессов при тепловой кулинарной обработке в аппаратах 

общественного питания различных полуфабрикатов при сохранении их 

высокого качества с максимальной производительностью и минимальными 

затратами топливно-энергетических ресурсов. 

Разработаны теоретические и методологические основы 

совершенствования технологических и энергетических параметров тепловых 

аппаратов общественного питания, обеспечивающих интенсификацию процесса 

тепловой кулинарной обработки, повышение качества продукции и снижение 

удельного расхода электроэнергии. 

Выявлена зависимость между продолжительностью тепловой кулинарной 

обработки, видом и массой обрабатываемого полуфабриката, температурой, 

при которой осуществляется процесс и полезной удельной мощностью 

аппарата. 
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Проведенный комплекс теоретических исследований позволил разработать 

научные основы конструирования основных узлов электротепловых аппаратов 

с улучшенными технологическими и энергетическими параметрами. 

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

2. Антропова Л.Н. Совершенствование процессов вибрационной мойки 

картофеля : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Л.Н. Антропова. – Донецк, 

1990. – 230 с. – Научный консультант – П.Л. Пахомов. 

 

Основной целью диссертационной работы является разработка 

конструкций прогрессивных вибромоечных машин для мойки картофеля на 

базе построения адекватных математических моделей, описывающих кинетику 

движения рабочих органов машин и динамику вибротранспортирования 

клубней в них. Практическая ценность работы заключается в разработке 

конструкций машин для мойки картофеля и определении рациональных 

технологических режимов, при которых обеспечивается требуемое качество 

мойки. Результаты работы приняты к внедрению производственным 

обьединением «Киевторгмаш» и будут реализованы при модернизации машин 

для мойки картофеля. Республиканская лаборатория внедрения мероприятий 

научно-технического процесса Туркменпотребсоюза приняла к внедрению 

рабочие чертежи, техническую документацию на вибрационные моечные 

машины с торсидальной и W-образной рабочими камерами для использования 

их при усовершенствовании конструкций машин для мойки корнеклубнеплодов 

овощных цехов райпищекомбинатов. 

 

 

3. Есинова Н.И. Безотходная технология кулинарной продукции из мяса 

нестандартных индеек : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Н.И. Есинова. – 

Харьков, 1990. – 212 с. – Научный руководитель – М.И. Беляев, научный 

консультант – Г.М. Постнов. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню і розробці безвідходної 

технології переробки нестандартних тушок індички в кулінарну продукцію. 

Проведені порівняльні дослідження якості м’яса стандартних і 

нестандартних тушок індички. 

Розроблено класифікацію тушок індички за дефектами та пороками, що 

дозволило для їх нівелювання при переробці в кулінарну продукцію розробити 

п’ять схем розподілу тушок на анатомічні частини. 
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Розроблено класифікацію анатомічних частин тушки нестандартної 

індички за її харчовою цінністю, що дозволило на підставі системного підходу 

розробити низку оригінальних технологій кулінарної продукції. 

Розроблено методику комплексної оцінки якості кулінарної продукції з 

урахуванням специфіки її виробництва і складових показників якості продукції. 

Теоретично обґрунтувано глибоку технологію переробки нестандартної 

індички в кулінарну продукцію і кормову пасту. 

Розроблено асортимент кулінарної продукції з м’яса нестандартної 

індички та затверджено нормативну документацію на неї. 

За рахунок використання кулінарної продукції з м’яса нестандартної 

індички підвищено рівень індустріалізації виробництва продукції громадського 

харчування. 

 

 

4. Кононенко Т.П. Технология полуфабрикатов из субпродуктов для 

использования на предприятиях общественного питания : дисс. ... канд. техн. 

наук : 05.18.16 / Т.П. Кононенко. – Харьков, 1990. – 331 с. – Научные 

руководители: М.И. Беляев, А.И. Черевко. 

 

Разработка технологии полуфабрикатов, в которых в качестве 

компонентов используются субпродукты (рубец, вымя, почки, мясная обрезь), 

расширяет ассортимент мясопродуктов, повышает их пищевую и 

биологическую ценность, обеспечивает возможность сбалансированного 

сочетания продуктов животного и растительного происхождения.  

Новые виды полуфабрикатов будут способствовать более рациональному 

использованию этих субпродуктов, переводу общественного питания на 

индустриальные методы производства кулинарной продукции. 

 

 

5. Кучерук З.И. Технология гранулированных кулинарных продуктов на 

основе яиц : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / З.И. Кучерук. – Харьков, 1990. 

– 372 с. – Научные руководители: П.П. Пивоваров, Е.С. Вейнерман. 

 

Определены условия получения яичной массы и рецептурных смесей на ее 

основе со стабильными реологическими показателями, определено влияние на 

них технологических факторов; исследованы закономерности образования 

гелей с заданными свойствами; научно обоснованы технологические схемы и 

рецептуры целевых гранулированных полуфабрикатов и кулинарных изделий; 

установлены физико-химические, микробиологические, органолептические 

показатели и пищевая ценность новой продукции. 
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6. Постнова О.Н. Исследование и разработка глубокой технологии 

переработки нестандартных цыплят-бройлеров : дисс. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / О.Н. Постнова. – Харьков, 1990. – 264 с. – Научный руководитель – 

М.И. Беляев. 

 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню безвідходних технологій 

виробництва напівфабрикатів високого ступеня ґатунку і готової кулінарної 

продукції з нестандартних курчат-бройлерів. 

Розроблено теоретичне обґрунтування безвідходної технології переробки 

курчат-бройлерів у напівфабрикати високого ступеня ґатунку і готові кулінарні 

вироби, що дозволяє раціонально використовувати сировину, в тому числі і 

тушки нестандартної птиці, розширити асортимент кулінарної продукції з 

птиці, забезпечити населення високоякісними продуктами з м’яса курчат-

бройлерів, підвищити ефективність виробництва за рахунок зменшення втрат 

сировини і відходів під час переробки. 

Визначені параметри м’ясної продуктивності і якості м’яса 

нестандартних курчат-бройлерів. 

Отримані нові дані за хімічним складом білого та червоного м’яса 

нестандартних курчат-бройлерів. 

Розроблено класифікацію анатомічних частин тушок курчат-бройлерів за 

ступенем важливості з метою встановлення напрямку їх використання. 

Визначені структурно-механічні властивості фаршів з м’яса 

нестандартних курчат-бройлерів, які дозволили визначити  раціональні 

співвідношення окремих компонентів. 

Розроблено технологію отримання жиро-білково-бульйонної суміші, що є 

напівфабрикатом високого ступеня ґатунку і має многофункціональні 

властивості. Визначені якісні показники цього напівфабрикату. 

Розроблено схеми розподілу курчат-бройлерів на анатомічні частини, що 

дозволяє диференційно використовувати їх у виробництві кулінарної продукції 

залежно від їх харчової цінності. 

Розроблено і затверджено нормативну документацію на кулінарну 

продукцію з м’яса курчат-бройлерів.  

 

 

7. Самохвалова О.В. Разработка научно обоснованной технологии 

булочных изделий с использованием экзополисахарида ксантан : дисс. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / О.В. Самохвалова. – Харьков, 1990. – 264 с. – Научный 

руководитель – М.М. Калакура. 

 

Установлена зависимость структурно-механических свойств клейковины 

теста от количества ксантана. Получены экспериментальные данные об 
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укрепляющем действии ксантана на клейковину теста. Исследован механизм 

взаимодействия ксантана с основными компонентами теста. Теоретически 

обоснована новая технология производства булочных изделий с 

использованием экзополисахарида ксантан. Определены физико-химические и 

органолептические показатели качества булочных изделий с добавлением 

ксантана. Исследован процесс черствения булочных изделий и установлено 

положительное влияние ксантана на сохранение свежести изделий. 

 

 

8. Стиборовский С.Э. Технология кулинарной продукции из мяса 

нестандартных уток : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / С.Э. Стиборовский. – 

Харьков, 1990. – 305 c. – Научный руководитель – М.И. Беляев. 

 

Основной целью исследования является научное обоснование безотходной 

(малоотходной) технологии полуфабрикатов и кулинарных изделий из 

нестандартных тушек уток и субпродуктов. 

Научная новизна работы заключается в теоретическом обосновании 

кулинарных изделий из мяса нестандартных тушек уток, позволяющих 

реализовать принцип малоотходности и существенного расширения 

ассортимента кулинарной продукции из мяса уток; реализации 

дифференцированного подхода к выработке кулинарной продукции из мяса 

уток, при которой пищевая ценность отдельных анатомических частей тушек 

соответствует их действительной стоимости; разработке технологии жиро-

белково-бульонной смеси из малоценных анатомических частей тушек уток; 

теоретических предпосылках к разработке технологических приемов, 

позволяющих устранить естественный специфический запах и вкус мяса (жира) 

утки; получении экспериментальных данных о структурно-механических 

свойствах масс фаршевых изделий из мяса утки; исследовании качества новых 

видов полуфабрикатов и кулинарных изделий из мяса нестандартных тушек 

уток. 

Практическая ценность работы состоит в разработке новых технологий, 

являющихся основой для расширения ассортимента кулинарной продукции из 

утки. 

Многочисленные дегустации кулинарной продукции из мяса 

нестандартных тушек утки специалистами позволили рекомендовать ее к 

широкому внедрению в практику. 
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9. Ткачева Л.Т. Использование теплоты отработавших газов в аппаратах 

передвижных пунктов питания : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 /               

Л.Т. Ткачева. – Могилев, 1990. – 233 с. – Научный руководитель –                  

А.А. Гринченко. 

 

Целью настоящей диссертационной работы является исследование, 

разработка и внедрение транспортного теплоутилизатора отработавших газов 

для технологических аппаратов передвижных пунктов питания. 

Основная идея работы – использовать вторичные энергоресурсы 

передвижных пунктов питания в тепловых аппаратах с целью нагревания воды, 

получения пара и кипятка, тепловой обработки пищи и поддержания ее в 

горячем состоянии, а также отоплении помещений. 

В результате проведенных исследований:  

– разработан метод утилизации энергии отработавших газов и методика 

оценки эффективности работы теплоутилизатора; 

– создана математическая модель и дано физическое обоснование 

процессов утилизации, записаны и решены дифференциальные уравнения 

энергии, движения и неразрывности, экспериментально подтверждены 

результаты численного моделирования на ЭВМ;  

– получены критериальные уравнения по теплоотдаче и гидравлическому 

сопротивлению в охлаждаемых каналах утилизационных теплообменников, 

установлено положительное влияние утилизации на снижение токсичности и 

уровня шума выхлопных газов; 

– определены основные теплотехнические и технологические параметры 

аппаратов с использованием теплоты отработавших газов и разработана 

номограмма для их расчета. 

На основе предложенной принципиальной схемы утилизации энергии 

отработавших газов разработана конструкция двухсекционного 

теплоутилизатора для тепловых аппаратов (мармита, водонагревателя и 

пищеварочного котла) передвижного пункта питания и изготовлены его 

опытные образцы. 

Получены формулы и разработана инженерная методика расчета 

двухсекционного теплоутилизатора для эксплуатации его на передвижных 

пунктах питания. 

Осуществлена промышленная апробация систем: теплоутилизатор-

водонагреватель (мармит) и теплоутилизатор-подогреватель воздуха на 

передвижном пункте питания и автомагазине для развозной торговли. 
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10. Хацкевич Ю.Н. Разработка технологии структурированных 

кулинарных изделий на основе белково-жировых эмульсий : дисс. ... канд. техн. 

наук : 05.18.16 / Ю.Н. Хацкевич. – Харьков, 1990. – 288 c. – Научный 

руководитель – П.П. Пивоваров. 

 

Научная новизна диссертационной работы заключается в:  

– обосновании технологий получения белково-жировых эмульсий с 

использованием ИБК, структурированных белково-жировых полуфабрикатов 

высокой степени готовности, а также продуктов-аналогов рыбных 

гастрономических изделий холодного копчения;  

– получении экспериментальных данных об эмульгирующей способности 

изолированных миофибриллярных белков криля и устойчивости БЖЭ на их 

основе; 

– исследовании структурно-механических свойств и химического состава 

белково-жировых эмульсий на основе паст ИБК;  

– изучении динамики изменений химического состава полуфабрикатов и 

готовых кулинарных изделий на основе структурированных БЖЭ в процессе 

хранения. 

Практическая ценность работы состоит в:  

– рациональном использовании нетрадиционного вида морского сырья – 

антарктического криля в пищевых целях; 

– расширении ассортимента кулинарной продукции на предприятиях 

общественного питания; 

– разработке и утверждении нормативно-технической документации; 

– разработке и утверждении методических рекомендаций по 

приготовлению холодных блюд и закусок из «Мяса рыбного» на предприятиях 

общественного питания. 
 

 

1991 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

11. Груданов В.Я. Энергосберегающие технологические машины и 

аппараты общественного питания : дисс. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 /           

В.Я. Груданов. – Москва, 1991. – 404 c. 

 

В основу теоретических и экспериментальных исследований диссертации 

положена научная концепция, заключающаяся в решении крупной 

народнохозяйственной проблемы создания энергосберегающих 
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технологических машин и аппаратов на принципах общего методического 

подхода при расчете и конструировании их рабочих органов с использованием 

основных свойств чисел Фибоначчи и золотой пропорции. 

Для достижения результатов, обозначенных в научной концепции 

диссертационной роботы, использованы теоретические и экспериментальные 

закономерности механических и теплообменных процессов обработки пищевых 

продуктов и математические модели рабочих органов оборудования, 

позволяющие получать при высоком качестве продуктов наибольшую 

производительность при минимальных затратах топливно-энергетических 

ресурсов.  

Реализация научной концепции позволила существенно улучшить 

технико-экономические и эксплуатационные показатели машин и аппаратов, 

широко используемые на предприятиях общественного питания. 

 

 

12. Загибалов А.Ф. Технология получения и использования растительных 

белков в продуктах питания. – дисс. … д-ра техн. наук : 05.18.16, 05.18.13 / 

А.Ф. Загибалов. – Харьков, 1991. 

 

В основу диссертационной работы положена концепция использования 

нетрадиционных источников получения белковых изолятов и на их основе 

производства комбинированных пищевых продуктов. Комплексное изучение 

нетрадиционных источников белка проводится впервые. 

На основании всестороннего исследования физико-химических свойств, 

пищевой ценности, методов выделения и практического использования 

белковых изолятов из вторичного растительного сырья создано новое 

направление производства комбинированых продуктов в технологии и 

организации общественного питания. 

Изучены биохимические свойства шротов льна и сафлора, жмыхов семян 

томатов, зародышей кукурузы, плодовых косточек, семян кормового желтого 

люпина, подтверждена их ценность как источников пищевого белка и сырья 

для производства комбикормов. 

Научно обоснована возможность использования белковых изолятов при 

производстве мясных фаршевых консервов, обеденных блюд, растительных 

консервов, майонезов, мясных полуфабрикатов, слоеного теста и других 

продуктов питания. 

Разработаны безотходные технологии пищевых белков из жмыхов 

косточковых плодов, разработан кормовой белок и сырье для 

кормопроизводства. Подготовлена и утверждена нормативно-техническая 

документация на производство растительных белков. 
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13. Заплетников И.Н. Моделирование и прогнозирование шумовых 

характеристик технологического оборудования общественного питания и 

торговли : дисс. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / И.Н. Заплетников. – Донецк, 1991. 

– 493 c. – Научный консультант – В.А. Анистратенко. 

 

Главной целью исследований в диссертации является разработка 

теоретических и методологических основ проектирования и расчета шумовых 

характеристик торгово-технологического оборудования. 

В основу теоретических и экспериментальных работ диссертации 

положена научная концепция, заключающаяся в решении важной 

народнохозяйственной проблемы создания и совершенствования малошумного 

торгово-технологического оборудования. 

Реализация научной концепции позволила улучшить шумовые 

характеристики ряда серийно выпускаемого заводами торгового 

машиностроения и ремонтируемого ремонтно-монтажными комбинатами 

торгово-технологического оборудования, разработать перспективные значения 

шумовых характеристик до 2000 г., разработать методику расчета шумовой 

характеристики технологической машины на стадии ее проектирования и 

принципы создания малошумного торгово-технологического оборудования, а 

также установить закономерности эволюции шумовых характеристик торгово-

технологического оборудования в период безотказной работы. 

 

 

14. Пахомов П.Л. Фундаментальные пределы интенсификации процессов 

тепловой обработки пищевых продуктов : дисс. … д-ра техн. наук : 05.18.12 / 

П.Л. Пахомов. – Харьков, 1991. – Научный консультант – М.И. Беляев. 

 

Целью диссертационной работы является теоретическое обоснование и 

анализ прогрессивных комбинированных процессов тепловой обработки 

пищевых продуктов, оценка их эффективности и близости к «идеальным» на 

базе установленных фундаментальных пределов. 

При выполнении данной работы автором была предложена научная 

концепция в основу которой положено теоретическое исследование 

определяющих процессов тепло- и массопереноса в обрабатываемых пищевых 

продуктах современными методами математической физики. 

Практическая значимость работы состоит в разработке и расчете ряда 

комбинированных способов тепловой обработки пищевых продуктов, уже 

внедренных или имеющих перспективы внедрения в практику пищевых 

производств (жарки изделий из дрожжевого теста; жарки картофеля; тушения 

капусты; пассерования муки и овощей; выпечки плодов и овощей). 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

15. Ибрагимова Л.Р. Технология переработки мяса животных 

вынужденного убоя в кулинарную продукцию : дисс. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / Л.Р. Ибрагимова. – Харьков, 1991. – 239 c. – Научный руководитель – 

М.И. Беляев. 

 

Целью работы является научное обоснование и экспериментальное 

подтверждение способа обезвреживания мяса животных вынужденного убоя. 

Теоретически обоснован новый способ обезвреживания мяса животных 

вынужденного убоя. Экспериментально выявлены рациональные режимы 

нового способа обезвреживания мяса животных вынужденного убоя, 

температурные режимы нагрева продукта, соотношение консерванта NaCl и 

мяса, толщина слоя фарша, длительность процесса термостатирования. 

Комплексно исследовано качество полуфабриката обезвреженного мяса, 

определены аминокислотный состав белков, жирнокислотный состав липидов, 

минеральный и витаминный состав, позволяющий выявить, что новый способ 

обеспечивает более полное сохранение пищевых веществ в сравнении с мясом 

традиционного обезвреживания при высоком микробиологическом 

благополучии полуфабриката. Разработаны технологии колбасно-кулинарных 

изделий с использованием полуфабриката обезвреженного мяса, определены 

стадии его введения в технологический процесс. Комплексно исследовано 

качество колбасно-кулинарных изделий с добавкой полуфабриката 

обезвреженного мяса. Определен аминокислотный состав белков, 

жирнокислотный состав липидов, витаминный и минеральный состав, показана 

их пищевая ценность. Разработана нормативно-технологическая документация 

на выработку колбасно-кулинарных изделий с использованием обезвреженного 

мяса, выпущена опытно-промышленная партия изделий, рассчитана 

экономическая эффективность от внедрения результатов исследования. 

 

 

16. Усина А.И. Технология мясных рубленых изделий с мясом 

механической обвалки : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / А.И. Усина. – 

Харьков, 1991. – 261с. – Научные руководители: М.И. Беляев, А.И. Черевко. 

 

Основной целью диссертационной работы является теоретическое 

обоснование и разработка рецептур и технологий мясных рубленых 

полуфабрикатов с мясом механической обвалки.  

Научная новизна работы заключается в разработке технологии мясных 

рубленых изделий с ММО и способа их формования; теоретическом и 
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экспериментальном обосновании соотношения основных компонентов в 

мясных рубленых полуфабрикатах с ММО; комплексном исследовании 

химического состава, структурно-механических и теплофизических свойств 

мясных рубленых полуфабрикатов и влияния на них ММО; определении 

оптимальных режимов замораживания, хранения и тепловой обработки мясных 

рубленых полуфабрикатов с ММО. 

Новизна работы подтверждается авторскими свидетельствами № 1132898 

и 1159546 на изобретения. 

Практическая ценность работы заключается в рациональном 

использовании мясных ресурсов, что позволило расширить ассортимент 

мясопродуктов с использованием нетрадиционного сырья; разработке и 

утверждении нормативно-технической документации на мясные рубленые 

полуфабрикаты с добавлением мясной массы после прессования кости; 

разработке принципиально новых технологических схем производства мясных 

рубленых полуфабрикатов. 

 

 

17. Ярославский А.В. Разработка и исследование процесса 

гидротермического отделения мяса от кости сельскохозяйственной птицы : 

дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12. / А.В. Ярославский. – Харьков, 1991. – 158 с. 

– Научный руководитель – М.И. Беляев, научный консультант – Г.М. Постнов. 

 

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню процесів 

гідротермічного відділення відвареного м’яса від кісток птиці та створення на 

цій базі відповідного апаратурного оформлення для безвідходної технології 

переробки птиці. 

Теоретично та експериментально обґрунтовано процес гідротермічного 

відділення м’яса від кісток сільськогосподарської птиці. 

Визначені раціональні режими роботи спеціалізованого апарата для 

гідротермічного відділення м’яса від кісток сільськогосподарської птиці. 

Розроблено спосіб обробки лап і голів різних видів 

сільськогосподарської птиці. 

Визначені структурно-механічні властивості фаршів з різних видів 

сільськогосподарської птиці, що дозволило розрахувати раціональне 

співвідношення окремих компонентів. 

Розроблено спеціалізований апарат для гідротермічного відділення м’яса 

від кісток сільськогосподарської птиці, який дозволяє отримати після варки 

кісткових анатомічних частин окремі компоненти (бульйон, м’ясні відварені 

прирізі, жир, виварена кістка). 

Розроблено раціональні режими теплової обробки кулінарних виробів з 

птиці. 
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Розроблено спосіб отримання сухого бульйону з малоцінних кісткових 

анатомічних частин сільськогосподарської птиці та технологію кормових 

домішок з вивареної кістки птиці. 

Розроблено та затверджено нормативну документацію на кулінарні 

вироби з птиці. 

Розроблено техніко-експлуатаційні показники роботи спеціалізованого 

апарата для гідротермічного відділення м’яса від кісток сільськогосподарської 

птиці. 
 

 

1992 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

18. Лерина И.В. Научное обоснование технологии мясных продуктов на 

базе электрофизических методов : дисс. … д-ра. техн. наук : 05.18.16, 05.18.04 / 

И.В. Лерина. – Харьков, 1992. – Научные консультанты: И.А. Рогов,             

А.М. Белоус. 

 

В диссертации обоснована научная концепция использования 

электрофизических методов (микроволнового и электроконтактного 

воздействия) для обработки мясных продуктов. 

Получены и систематизированы данные, характеризующие 

функционально-технологические свойства, пищевую ценность и безопасность 

мясных изделий, обработанных электрофизическими методами. 

Экспериментально определены и теоретически обоснованы превращения 

изолированных белков комплексов, липидов и микроорганизмов под влиянием 

микроволновой энергии, объясняющие с молекулярных и субклеточных 

позиций ряд функциональных особенностей взаимодействия поля СВЧ с 

биополимерами: характер денатурационных процессов и энзиматическую 

неустойчивость белков, повышенную влагосвязывающую способность готовых 

мясных изделий, высокий антибактериальный эффект. 

Разработана классификация интегральных характеристик качества мясных 

изделий, обработанных микроволновой энергией, отражающая 

технологические и медико-биологические аспекты использования 

электромагнитной энергии СВЧ диапазона в производстве продуктов питания. 

Сформулированы научные основы новых технологий мясных продуктов 

на базе электрофизических методов и их рационального использования в 

общественном питании и мясной промышленности: микроволновой 

кулинарной обработки пищевых продуктов для диетического питания, 
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производства нового пищевого красителя из крови убойных животных. В 

результате экспериментальных исследований и клинико-лабораторных 

наблюдений функционально обосновано применение микроволновой энергии в 

технологии диетического питания при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта с пониженной секреторной функцией. 

Получены и систематизированы данные, характеризующие пищевую 

ценность и безопасность нового пищевого продукта – красителя из крови 

убойных животных – карбоксина, обосновывающие область его рационального 

использования в производстве пищевых продуктов. 

 

 

19. Пивоваров П.П. Технология термоформованной продукции из 

нетрадиционного сырья в условиях централизованного производства : дисс. ... 

д-ра техн. наук : 05.18.16 / П.П. Пивоваров. – Харьков, 1992. – 830 с. 

 

В основу теоретических и экспериментальных исследований диссертации 

положена научная концепция, заключающаяся в определении, реализации и 

модификации функциональных и технологических свойств компонентов 

нетрадиционного сырья, позволяющих эффективно перерабатывать его в 

продукты, характеризующиеся высокой пищевой и биологической ценностью. 

Научная новизна роботы заключается в: 

– теоретическом обосновании и экспериментальной реализации 

технологии получения термоформованой продукции из изолированных 

миофибриллярных белков и биологической жидкости криля, метилцеллюзы; 

– определении состава, физико-химических и технологических свойств, 

биологической ценности изолированных белков и биологической ценности 

криля; 

– определении условий структурирования изолированных 

миофибриллярных белков; 

– установлении закономерностей образования устойчивых белково-

жировых эмульсий на основе изолированных белков криля, определении их 

эмульгирующей способности в зависисмости от технологических факторов; 

– обосновании рецептур и технологических схем получения 

термоформованых полуфабрикатов на основе изолированных белков криля, 

белково-жировых эмульсий; 

– в изучении влияния криоструктурирования, технологической обработки 

и хранения термоформованных полуфабрикатов и готовой продукции на их 

пищевую и биологическую ценность; 

– теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении 

рациональных режимов экстракции жирорастворимых компонентов криля и 

технологии витамизированных окрашенных масел; 
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– определении физико-химических, органолептических, 

микробиологических показателей витаминизированных окрашенных масел, 

обосновании использования их в производстве холодных соусов. 
 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

20. Атаханов Ш.Н. Технология концентрированных полуфабрикатов 

соусов-паст повышенной пищевой ценности : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 

/ Ш.Н. Атаханов. – Харьков, 1992. – 179 c. : приложения. – Научные 

руководители: М.И. Беляев, Г.В. Дейниченко. 

 

Целью диссертационной работы является разработка технологий новых 

видов соусов с использованием нетрадиционного сырья: сухих концентратов 

бульонов, молочных продуктов и т. п., что позволит расширить ассортимент 

продукции массового питания, повысить пищевую ценность вырабатываемых 

соусов, значительно сократить затраты материальных, энергетических и 

трудовых ресурсов. 

В диссертации представлена экспериментальная установка для получения 

концентрированных полуфабрикатов соусов-паст, разработанная и созданная 

автором, а также приведена технология получения жидкой основы 

полуфабрикатов соусов-паст из нетрадиционного сырья – голов, ног, хребтовой 

кости сельскохозяйственной птицы. Выявлены факторы, влияющие на 

качественные показатели бульона-полуфабриката соусов, определены 

рациональные режимы его приготовления. На основании проведенных 

экспериментов разработана технологическая схема бульона-полуфабриката 

соусов. Исследованы его физико-химические характеристики и пищевая 

ценность. 

Приведены результаты исследования структурно-механических и 

теплофизических свойств масс для приготовления полуфабрикатов, определены 

рациональные соотношения компонентов в их рецептурах. Разработаны 

технологические схемы производства концентрированных полуфабрикатов 

соусов-паст белого основного, молочного, грибного. Приведена технология 

получения готовых к употреблению соусов, вырабатываемых на основе 

концентрированных полуфабрикатов соусов-паст. Исследовано содержание в 

них основных питательных веществ.  

Дано описание схемы технологической линии по производству 

концентрированных полуфабрикатов соусов-паст. 
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21. Гницевич В.А. Технология производства кулинарных изделий на 

основе молочного сырья, полученного методом ультрафильтрации : дисс. ... 

канд. экон. наук : 05.18.16 / В.А. Гницевич.  – Харьков, 1992. – 141с. – Научные 

руководители: М.И. Беляев, Г.В. Дейниченко. 

 

Дисертацію присвячено удосконаленню виробництва кулінарних виробів 

із застосуванням продуктів ультрафільтраційної переробки молочної сировини. 

Теоретично обґрунтовані нові технології та рецептури напівфабрикатів і 

кулінарних виробів на основі молочної сировини, отриманої методом 

ультрафільтрації. Встановлені структурно-механічні властивості 

напівфабрикату  молочно-білкового крему, визначені синергетичні властивості 

сирних згустків. Досліджено якість розроблених напівфабрікатів високого 

ступеня готовності «Молочно-білковий крем», «Сир Харківський» «Сир 

дієтичний». 

Здійснено комплекс заходів із впровадження результатів досліджень у 

виробництво. Затверджено нормативну документацію  «Напівфабрикати 

молочно-білкові». Визначено соціально-економічну ефективність розробок. 

 

 

22. Журавлев С.В. Технология взбитых сливок на основе 

метилцеллюлозы и крахмалсодержащего сырья : дисс. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / С.В. Журавлев. – Харьков, 1992. – 285 с. – Научные руководители: 

М.М. Калакура, П.П. Пивоваров. 

 

Целью настоящей работы является разработка научно обоснованной 

технологии взбитых десертных изделий на основе метилцеллюлозы и 

крахмалосодержащего сырья, а также полуфабрикатов высокой степени 

готовности для их приготовления. 

Определены научные подходы к использованию крахмалсодержащего 

сырья в составе взбитой кулинарной продукции и научно обоснованы 

параметры получения устойчивых пенных систем на основе 

крахмалсодержащего сырья и метилцеллюлозы.  

Определены основные физико-химические и технологические показатели 

полуфабрикатов высокой степени готовности на основе метилцеллюлозы и 

крахмалсодержащего сырья, а также взбитой продукции на их основе. 

Разработаны и научно обоснованы технологические схемы взбитой 

десертной продукции на основе МЦ и крахмалсодержащего сырья, а также 

полуфабрикатов высокой степени готовности. 

В результате проведенных исследований разработаны технологии и 

рецептуры взбитых десертных изделий на основе метилцеллюлозы и 
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крахмалсодержащего сырья, а также полуфабрикатов высокой степени 

готовности для их приготовления. 

 

 

23. Любавина Е.А. Кондиционирование воды в производстве напитков : 

дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Е.А. Любавина. – Харьков, 1992. – 185 с. – 

Научный руководитель – В.И. Коваленко. 

 

Целью диссертационной работы явилось создание универсальной блочной 

установки подготовки воды для производства безалкогольных напитков. 

В диссертации были определены задачи исследований:  

– разработать требования к составу воды, идущей на производство 

напитков;  

– исследовать равновесное распределение минерального состава сырья в 

процессе затирання; исследовать процесс ионообмена и разработать способы 

кондиционирования солевого состава воды;  

– исследовать процесс обеззараживания воды; разработать и испытать 

экспериментальный образец универсальной установки в производственных 

условиях. 

Основываясь на опыте работы экспериментальных установок предложена 

универсальная блочная установка подготовки воды различного солевого 

состава. Выполнен комплекс мероприятий по ее внедрению. 

 

 

24. Тарасенко Е.В. Использование овощных порошков в производстве 

мучных кондитерских изделий : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 /                

Е.В. Тарасенко. – Киев, 1992. – 195 с. – Научный руководитель –                   

М.М. Калакура. 

 

Целью настоящей диссертации явилось научное обоснование и разработка 

новых технологий бисквитного, песочного и заварного теста с использованием 

овощных порошков. 

Научная новизна работы заключается:  

– в изучении технологических свойств овощных порошков промышленной 

выработки (свекольного, морковного, тыквенного, кабачкового, ревеня); 

– исследовании комплексообразующих свойств овощных порошков и их 

применении для связывания тяжелых металлов;  

– установлении возможности применения овощных порошков при 

изготовлении изделий из бисквитного, песочного и заварного теста; разработке 

рецептуры мучных кондитерских изделий с овощными порошками, 

комплексной оценке пищевой ценности предлагаемых изделий; 
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– установлении характера воздействия овощных порошков на степень 

накопления радионуклидов и процессов элиминации их из организма человека, 

определении эффективности использования овощных порошков в лечебно-

профилактическом питании. 

Показана возможность и целесообразность использования овощных 

порошков промышленной выработки в производстве мучных кондитерских 

изделий. Разработаны рецептуры и технологии производства выпеченных 

полуфабрикатов из бисквитного, песочного и заварного теста с овощными 

порошками, а также овощной начинки. 

 

 

25. Теймурова О.Н. Разработка технологии желейных изделий с 

использованием модифицированных студнеобразователей : дисс. ... канд. техн. 

наук : 05.18.16 / О.Н. Теймурова. – Харьков, 1992. – 217 с. – Научный 

руководитель – Ф.В. Перцевой. 

 

Целью исследования является разработка научно-обоснованной 

технологии желейной продукции с применением полиатомных спиртов 

совместно с солями различных кислот для сокращения расхода полисахаридов 

красных морских водорослей. 

Теоретически определены и экспериментально подтверждены 

рациональные весовые концентрации полиатомных спиртов и солей пищевых 

кислот, способствующих упрочнению желейной структуры. 

Изучены функциональные свойства модифицированных 

студнеобразователей на технологических стадиях производства желейной 

продукции.  

Исследован механизм гелеобразования в присутствии предлагаемых 

добавок. 

Разработаны научно-обоснованные технологии желейной продукции с 

уменьшенным расходом модифицированных студнеобразователей. 

В результате проведенных исследований разработана нормативно-

техническая документация на студнеобразователи модифицированные, 

выпущены опытно-промышленные партии сладких блюд с использованием 

модифицированных студнеобразователей, разработаны и направлены для 

практического применения в кондитерской промышленности рецептура и 

технологические инструкции на мармелад и желейные конфеты. 
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26. Шукуров И.Х. Технология натуральных полуфабрикатов для жарки 

из мяса повышенной жесткости : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16. /             

И.Х. Шукуров. – Харьков, 1992. – 214 с. – Научный руководитель –               

М.И. Беляев. 

 

В диссертации предложено теоретическое обоснование механизма 

снижения жесткости полуфабрикатов для жарки из мяса содержащего 

повышенное количество соединительной ткани в процессе игольчатого 

рыхления в тендеризующем растворе. Получены математические зависимости, 

описывающие изменения показателей качества полуфабрикатов и жареных 

кулинарных изделий (напряжения среза, работа резания, влагоудерживающая 

способность, выход изделий, перевариемость белков «in vitro») в различных 

режимах процесса механической тендеризации (от степени рыхления и 

диаметра игл), которые позволили разработать рациональные режимы 

технологий кусковых и интегрированных полуфабрикатов для варки, а также 

разработать устройства для игольчатого рыхления мяса повышенной 

жесткости. Определены основные показатели качества полуфабрикатов и 

жареных кулинарных изделий из них, характеризующие их химический состав, 

пищевую и биологическую ценность. Научная новизна результатов 

исследований подтверждена положительными решениями ВНИИГПЭ на 

выдачу авторских свидетельств по технологиям кусковых и интегрированных 

полуфабрикатов для жарки из мяса повышенной жесткости (а. з. № 4836340/13-

046386 от 25.12.90 и № 4817272/13-046468 от 08.04.91.), а также авторским 

свидетельством на устройство для тендеризации мяса (а. с. № 1724150 от 

08.12.91.). 

 

 

1993 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

27. Белогрищенко А.И. Технология и аппаратурное оформление процесса 

получения взорванных зерен сорго для малых производств : дисс. ... канд. техн. 

наук : 05.18.12 / А.И. Белогрищенко. – Харьков, 1993. – 180 с. – Научный 

руководитель – В.И. Коваленко. 

 

Разработаны новые технологии производства взорванных зерен сорго, 

рецептуры продуктов на их основе и аппаратное оформление данной 

технологии. Получены кинетические кривые поглощения влаги зерном сорго 

при различных температурах. Изучены изменения микроструктуры зерен сорго 
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в процессе взрывания. Дано новое объяснение механизма взрыва и для его 

доказательства определены значения термоупругих напряжений, возникающих 

в зерне при взрыве. Проведены работы по внедрению результатов исследований 

в практику. 

 

 

28. Дубинина А.А. Технология получения полуфабрикатов из семечковых 

и косточковых плодов : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / А.А. Дубинина. – 

Харьков, 1993. – 177 с. – Научные руководители: М.И. Беляев, Л.П. Малюк. 

 

Научная новизна работы заключается в: 

– установлении новых способов снижения ферментативного окисления 

биофлавоноидов плодов; 

– определении коэффициентов диффузии поваренной соли в плодах на 

основе разработанной методики измерения количества ионов хлора и 

математической модели процесса; 

– разработке нового способа органолептической оценки пищевых 

продуктов на основе рассчета коэффициентов важности; 

– разработке научно обоснованных технологий полуфабрикатов высокой 

степени готовности из фруктов; 

– установлении режимов стерилизации полуфабрикатов; 

– определении физико-химических, микробиологических, 

органолептических показателей и пищевой ценности новой продукции. 

 

 

29. Кириева Т.В. Комбинированный процесс производства дрожжевого 

теста на базе магнитной обработки жидкостных систем : дисс. ... канд. техн. 

наук : 05.18.12, 05.18.16 / Т.В. Кириева. – Харьков, 1993. – 204 с. – Научный 

руководитель – А.И. Черевко. 

 

Целью данной диссертации является интенсификация процесса 

приготовления дрожжевого теста путем предварительной обработки 

жидкостных систем, на которых оно замешивается. 

В результате изучения влияния магнитного поля на активность дрожжей 

установлено, что магнитная обработка позволяет повысить показатели качества 

дрожжей. Изучено влияние омагничивания водных систем на структурно-

механические свойства теста. 

В результате изучения влияния омагничивания на продолжительность 

процесса брожения установлена возможность интенсифицировать процесс 

брожения дрожжевого теста на основе омагниченной дрожжевой суспензиии на 

28…30%,  на основе омагниченной суспензии яблочного порошка – на 40%. 
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Получены новые данные о влиянии магнитного поля на активность дрожжей, 

на базе которых разработан комбинированный способ приготовления 

дрожжевого теста и создана промышленная установка для его реализации. 

 

 

30. Махмудов А.А. Технология производства национального сладкого 

блюда «Сумалак» на основе ячменного солода : дисс. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / А.А. Махмудов. – Бухара, 1993. – 167 с. – Научный руководитель – 

Л.В. Бабиченко. 

 

Разработана безотходная технология национального сладкого блюда 

«Сумалак» с использованием более дешевого и доступного сырья ячменного 

солода с оболочками. 

Определено влияние технологических операций при подготовке 

компонентов по новой и традиционной технологии (исследована активность 

амилолитических ферментов солода). 

Определение содержание сахаров и их состава на разных стадиях процесса 

при получении затора, выдерживание смеси для осахаривания, позволило 

изменить режим приготовления продукта. 

Различий в качественном составе сахаров не установлено. 

Исследованы изменения содержания декстринов в зависимости от времени 

пассерования пшеничной муки, температуры и времени выдерживания смеси: 

пассерованая мука и затор. 

 

 

31. Прасол Д.Ю. Разработка технологии термоформованных кулинарных 

изделий на основе биологической жидкости криля : дисс. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / Д.Ю. Прасол. – Харьков, 1993. – 251 с. – Научные руководители:   

П.П. Пивоваров, Е.В. Юрина. 

 

Изучены технологические, физико-химические и функциональные 

свойства биологической жидкости, их изменения в процессе хранения, под 

воздействием технологических факторов. Исследованы закономерности 

образования гелей на основе биологической жидкости и композиций. Изучены 

технологические условия гелеобразования биологической жидкости. Научно 

обоснованы рецептуры и технологические схемы получения термоформованых 

полуфабрикатов. Определены физико-химические, струкурно-механические и 

технологические характеристки термоформованных гелей и полуфабрикатов, 

установлены изменения их в процессе хранения. Изучены пищевая и 

биологическая ценность кулинарной продукции на основе биологической 
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жидкости, обоснованы условия и сроки хранения термоформованых 

полуфабрикатов. 
 

 

1994 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

32. Абдрахманова Г.Е. Разработка ускоренной технологии кулинарных и 

сдобных изделий из дрожжевого теста : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 /                       

Г.Е. Абдрахманова. – Харьков, 1994. – 150 с. – Научный руководитель –            

Г.М. Лисюк. 

 

Целью диссертационной работы является разработка ускоренной 

технологии производства дрожжевого теста и изделий из него с 

использованием глицерина и натрий-карбоксиметилцеллюлозы.  

На основании проведенных исследований было показано снижение 

окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) водных растворов 

многоатомных спиртов и производных целлюлозы. Получены данные о 

наличии взаимодействия в системе глицерина и 

натрийкарбоксиметилцеллюлозы. Установлено положительное влияние 

улучшителей на процессы размножения и энергетического обмена 

хлебопекарных дрожжей, их биотехнологические свойства. Теоретически 

определены и подтверждены методом математического моделирования 

оптимальные дозировки глицерина и  натрийкарбоксиметилцеллюлозы, 

позволяющие сократить продолжительность созревания теста. Получены 

данные об изменении состояния белковых веществ в мучных полуфабрикатах, 

которые приводят к повышению хлебопекарных достоинств «слабой по силе» 

муки. Присуствие глицерина и натрийкарбоксиметилцеллюлозы в тесте 

активизирует гидролиз крахмала, что позволяет снизить расход рецептурного 

сахара. 

Показано, что добавки приводят к снижению редокс-потенциала и 

ускоряют разрыхление теста, создавая предпосылки для сокращения 

продолжительности его созревания. Установлено продолжительное влияние 

глицерина и натрийкарбоксиметилцеллюлозы на структурно-механические 

свойства тестового полуфабриката. Получены теплофизические характеристики 

дрожжевого теста и изделий из него, а также сведения об их макропористой 

структуре. Установлено благоприятное воздействие добавок на 

органолептические и физико-химические свойства готовых изделий в процессе 

хранения. 
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В результате исследований был разработан способ приготовления 

дрожжевого теста, предусматривающий внесение глицерина и 

натрийкарбоксиметилцеллюлозы в среду активации дрожжей. Способ положен 

в основу технологий кулинарных и сдобных изделий с сокращенным процессом 

тестоприготовления. Разработан метод определения степени разрыхленности 

бродящего теста по величине его электропроводности и предложено оценку 

степени созревания дрожжевого теста проводить по показателям его редокс-

потенциала и степени разрыхленности. Разработано 15 наименований новых 

видов изделий из дрожжевого теста, технологии которых вошли в «Сборник 

рецептур сладких блюд, кондитерских и хлебобулочных изделий с 

использованием модифицированных студнеобразователей». 

 

 

33. Габелко С.В. Исследование пищевой ценности рыжикового масла и 

его применения в предприятиях питания : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

С.В. Габелко. – Харьков, 1994. – 147 с. – Научные руководители:                    

Л.З. Шильман, Э.Ф. Кравченко. 

 

Целью работы явилось изучение технологических свойств рыжикового 

масла в процессе хранения и тепловой обработки. Установлено влияние 

различных условий хранения, продолжительности высокотемпературного 

нагрева, обжариваемого во фритюре картофеля на качестве рыжикового масла. 

Разработана жировая композиция на основе рыжикового масла и исследовано 

изменение основных физико-химических показателей композиции при 

фритюрной жарке продуктов. Предложен способ прогнозирования фритюрной 

стойкости растительных масел. Теоретически и экспериментально обоснована 

технология использования рыжикового масла при приготовлении кулинарной 

продукции. 

 

 

34. Гревцева Н.В. Разработка технологии пресного теста с растительными 

наполнителями для механизированного производства вареников : дисс. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / Н.В. Гревцева. – Харьков, 1994. – 152 с. – Научный 

руководитель – Л.В. Бабиченко. 

 

Диссертация написана на основе исследований о влиянии растительных 

наполнителей на свойства пресного теста и его компонентов: воды, 

клейковины, крахмала. Разработана новая технология цветного вареничного 

теста с добавлением пюре из моркови, свеклы, тыквы и крапивы для 

производства вареников на поточно-механизированных линиях.  
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Выведены уравнения, позволяющие рассчитывать необходимые 

концентрации растительных наполнителей, обеспечивающие рациональные 

реологические показатели вареничного теста. Установлено, что новые изделия 

обладают хорошими органолептическими показателями, а также повышенной 

пищевой и биологической ценностью по сравнению с традиционной 

продукцией. Осуществлено промышленное внедрение предложенной 

технологии. 

 

 

35. Даниярова С.С. Процессы измельчения пищевого сырья при 

производстве мясорастительной кулинарной продукции : дисс. ... канд. техн. 

наук : 05.18.12 / С.С. Даниярова. – Харьков, 1994. – 219 с. – Научный 

руководитель – М.И. Беляев. 

 

В диссертационной работе приведен анализ современного состояния 

процессов и аппаратов для измельчения пищевого сырья и конструкции 

шнековых измельчителей. 

Изложены теоретические и практические предпосылки применения 

мясной обрези и овощей при производстве пищевых продуктов, что позволяет 

снизить их калорийность, повысить пищевую и биологическую ценность. 

Показано, что овощи хорошо сочетаются с мясопродуктами, повышают их 

перевариваемость, обогащают мясные изделия витаминами и минеральными 

веществами. Проанализированы существующие мясорастительные изделия в 

мясной промышленности и массовом питании, рассмотрены традиционные 

технологии приготовления овощных наполнителей. 

Создано на основе теоретических и экспериментальных работ новое 

устройство для тонкого измельчения пищевых продуктов. Теоретически 

обоснованы составляющие скорости движения фарша как вдоль, так и поперек 

канала. 

 

 

36. Иванников П.В. Технология кулинарной продукции на основе 

рыбного сырья : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / П.В. Иванников. – 

Харьков, 1994. – 254 с. – Научные руководители: М.И. Беляев, Г.М. Постнов. 

 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню та розробці технології кулінарної 

продукції на основі рибної сировини. 

Теоретично обґрунтувано та експериментально підтверджено комплексну 

технологію переробки риби. Визначені та класифіковані відходи рибного 

виробництва та фактори, які сприяють їх утворенню. Розроблені та 

експериментально підтверджені раціональні схеми розподілу ставкової риби на 
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анатомічні частини. Запропоновано класифікацію анатомічних частин ставкової 

риби за їх харчовою цінністю та напрями їх використання. 

Досліджені основні фактори гідротермічної обробки рибної сировини під 

час отримання бульйону та обґрунтовані раціональні режими його 

приготування. 

На основі проведених досліджень розроблено технологію рибного 

бульйону, який є напівфабрикатом багатофункціонального призначення та 

комплексно визначені його фізико-хімічні, якісні та харчові властивості. 

Визначені раціональні співвідношення сировинних компонентів у 

рецептурах кулінарних виробів з риби і розроблено технології їх приготування. 

Розроблено та затверджено  нормативну документацію на пресерви та 

кулінарну продукцію з риби. 

 

 

37. Карпунина Л.И. Технология кулинарных изделий на основе 

молочного белка : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Л.И. Карпунина. – 

Харьков, 1994. – 150 с. – Научные руководители: Ф.П. Перцевой, В.Н. Козлов. 

 

В диссертации теоретически обоснован и разработан способ получения 

молочного белка, предусматривающий проведение термокислотной коагуляции 

казеина и сывороточных  белков при смешивании молока с температурой 

65...80ºС и сыворотки. Экспериментально установлено и подтверждено 

методами корреляционного и регрессионного анализа влияние технологических 

факторов – температуры коагуляции, влажности, степени механической 

обработки, дисперсности на структурно-механические показатели белковой 

массы. Определены расчетные формулы и теоретическая линия регрессии, 

позволяющие целенаправлено регулировать технологические свойства 

молочно-белковой массы в процессе производства. 

Обоснован вид и установлены рациональные дозировки основных 

рецептурных компонентов, обеспечивающие получение продукта с высокими 

функциональными свойствами. 

Определены температурные и временные характеристики 

технологического процесса.  

Показано, что введение цитрата натрия повышает энергию связи воды с 

компонентами молочно-белковой коллоидной системы, улучшает 

функциональность белков и благоприятно влияет на органолептические, 

физико-химические и микробиологические свойства готовой продукции.  

Разработана технология производства и рецептуры кулинарных изделий на 

основе молочного белка. Получены новые данные о физико-химических, 

структурно-механических свойствах и биологической ценности новой 

продукции. 
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38. Михайлов В.М. Совершенствование процесса жарки мясных 

рубленых изделий : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / В.М. Михайлов. – 

Харьков, 1994. – 186 с. – Научный руководитель – О.И.Черевко. 

 

Проанализированы технологии производства мясных рубленых изделий в 

массовом питании и пищевой промышленности, их физико-химические 

свойства, технологическая суть процесса жарки и тепло-массобменные 

процесы, которые происходят при его проведении, а также конструкции 

аппаратов для жарки. Установлено, что процесс жарки мясных рубленых 

изделий происходит по сложным тепло- и массообменным закономерностям и 

есть малоизученным. Существующие технологии производства мясных 

рубленых изделий и аппараты, которые используются для их жарки, имеют 

существенные недостатки, и способствуют снижению их качества. Анализ 

физико-химических свойств мясных рубленых изделий позволил определить 

основные направления по усовершенствованию их технологий и аппаратного 

оформления, направлены на повышение качества готовой продукции.  

Охарактеризованы материалы и методы исследований, даны методики 

проведения исследований и рассмотрены экспериментальные установки.  

Поданы результаты теоретических и экспериментальных исследований 

процесса жарки. Важное место в работе занимает исследование влияния 

панировки на тепло- и массоперенесения во время жарки мясных рубленых 

изделий. 

 

 

39. Поперечный И.А. Интенсификация процессов обжарки зернистого 

пищевого сырья : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / И.А. Поперечный. – 

Харьков, 1994. – 220 с. – Научный руководитель – М.И. Беляев. 

 

Наукова новизна роботи полягає у вивченні комплекса питань і визначенні 

характерних особливостей процесів сушки топінамбура в псевдозрідженому 

шарі й обжарюванні кави, гороху і топінамбура у віброкиплячому шарі ІЧ-

випромінюванням. У результаті експериментальних досліджень сушки 

топінамбура встановлені критеріальні та емпірічні залежності для розрахунку 

гідродинамічних параметрів процесу з урахуванням стану шара, визначено 

вплив окремих факторів на кінетику тепло- та масообміну. Проведені 

дослідження обжарювання кави, гороху, топінамбура з точки зору тепло-

масоперенесення також дали можливість визначити основні закономірності 

процесу й одержати узагальнені емпірічні рівняння з кінетики обжарювання 

для кожного виду продукту. Із цих залежностей можливо оцінювати як 

відбувається процес будь-яких змін режимів термічної обробки. 
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Практична цінність роботи полягає в розробці інтенсивних способів 

термічної обробки зернистих матеріалів, визначенні раціональних режимів 

процесу для кожного виду сировини, розрахунку і створенні дослідно-

промислового зразка апарата для обжарювання зернистих харчових продуктів 

ІЧ-випромінюванням, розробці конструкторської документації обладнання для 

сушіння та обжарювання топінамбура, створенні технологій виробництва і 

рецептур жирових глазурей «Рижик» і «Травнева», нерозчинного кавового 

напою «Молодість» з використанням нетрадиційної обжареної зернистої 

сировини. 

 

 

40. Фомина И.Н. Технология желейных блюд и изделий с уменьшенным 

расходом желатина : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / И.Н. Фомина. – 

Харьков, 1994. – 199 с. – Научный руководитель – Ф.В. Перцевой. 

 

Целью исследования данной диссертации является разработка научно 

обоснованной технологии желейной кулинарной продукции на основе 

желатина с введением в него модифицирующих добавок солей органических 

кислот и многоатомных спиртов, позволяющих уменьшить расход 

студнеобразователя с сохранением традиционных свойств готовых изделий. 

Экспериментально установлены и теоретически обоснованы рациональные 

весовые концентрации солей органических кислот и многоатомных спиртов, 

способствующие упрочнению структуры желатиновых студней; изучены 

функциональные свойства модифицированного желатина; исследован механизм 

его студнеобразования; разработаны и научно обоснованы технология и 

рецептура желатина модифицированного; разработаны и научно обоснованы 

технологии желейной продукции с сокращенным расходом гелеобразователя. 
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1995 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

41. Малюк Л.П. Теоретическое и экспериментальное обоснование 

технологии полуфабрикатов многофункционального назначения из 

растительного сырья : дисс. ... д-ра техн. наук : 05.18.16 / Л.П. Малюк. – 

Харьков, 1995. – 338 с. + прил. : 432 с. – Научные консультанты: М.И. Беляев, 

Л.Н. Пилипенко. 

 

Анализ отечественных и зарубежных литературных данных показал 

отсутствие систематических исследований технологических и реологических 

характеристик растительного сырья и из них изменений в процессе 

переработки, является фактором, сдерживающим создание научно 

обоснованных технологий получения пищевых продуктов функционального 

назначения с заданными свойствами, в частности, унифицированных 

полуфабрикатов из плодов и овощей для использования в производстве 

широкого ассортимента блюд и кулинарных изделий для массового питания. 

Разработана научная концепция получения полуфабрикатов заданными 

свойствами на основе введения в исходное сырье технологических примесей, 

увеличивают удельную поверхность сухого вещества («скелета») продукта и 

тем самым вызывают увеличение относительного содержания связанной воды, 

которое в конце концов приводит к формированию плотной, технологически 

необходимой консистенции конечных полуфабрикатов – фаршей. При этом из-

за разницы водосвязывающей способности примесей животного и 

растительного происхождения, а также типов структуры исходного сырья, 

необходимо сочетание различных примесей в рациональном соотношении, что 

и обеспечивает создание комбинированных полуфабрикатов функционального 

назначения. Разработана классификация фаршевых масс, даны определения 

понятий «фарш» и «начинка». Предложенный принцип принадлежности 

фаршевых полуфабрикатов к определенной группе консистенции как основного 

показателя качества фарша за реологическими характеристиками, в частности 

по критерию Шищенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 37 ~ 
 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

42. Гутиков В.В. Технология полуфабрикатов из крови убойных 

животных с целью их использования в общественном питании : дисс. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / В.В. Гутиков. – Харьков, 1995. – 226 с. – Научные 

руководители: М.И. Беляев, Г.В. Дейниченко. 

 

Захищається 15 наукових робот, 1 авторське свідоцтво і 1 патент на 

винахід, 1 нормативний документ, який містить дані про дослідження 

комплексу питань з розробки технологій консервованих напівфабрикатів 

високого ступеня готовності з цільної крові забійних тварин. На основі 

теоретичних і експериментальних досліджень розроблені технології двох видів 

напівфабрикатів з максимально можливим збалансованим амінокислотним 

складом білків. Установлено, що вони мають високу харчову цінність. 

Визначено напрями використання напівфабрикатів у громадському 

харчуванні, наведено принципи розробки і запропоновано асортимент страв і 

кулінарних виробів на їх основі. Здійснено практичне впровадження 

розроблених технологій. 

 

 

43. Свидло К.В. Технология взбивной прдукции с использованием 

натрий-карбоксиметилцеллюлозы : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

К.В. Свидло. – Харьков, 1995. – 193 с. – Научный руководитель –                   

Ф.В. Перцевой. 

 

Експериментально встановлені та теоретично обґрунтовані раціональні 

технологічні параметри введення Na-КМЦ у рецептурні суміші, що дозволяють  

стабілізувати пінні системи і знизити кількість яєчного білка на 20...50% 

загальної ваги піноутворювача у стравах та виробах.  

Методами потенціометричного титрування, термогравіметрії, ЯМР-

спектроскопії встановлено механізм стабілізації пінних систем NA-КМЦ. 

Показано, що введення у вихідні розчини NA-КМЦ збільшує енергію зв’язку 

води та знижує її молекулярну рухомість в збивних системах, позитивно 

впливаючи на міцність адсорбції шарів.  

Розроблені технології та рецептури збивної кулінарної та кондитерської 

продукції з використанням NA-КМЦ. Установлено, що введення NA-КМЦ 

збільшує порістисть та перешкоджає випаровуванню вологи. 
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44. Скурихина Л.А. Технология жиро-растительных кулинарных изделий 

для предприятий питания : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Л.А. Скурихина. 

– Харьков, 1995. – 245 с. – Научные руководители: А.И. Черевко, 

Л.Р. Димитриевич. 

 

Обґрунтовані можливості використання шпику в поєднанні з овочами для 

розроблення нових технологій кулінарних виробів. Здобуто експериментальні 

дані про фізико-хімічні властивості жиро-рослинних сумішей, кулінарних 

виробів на їх основі та їх зміни під час зберігання. Експериментально 

підтверджені антиоксидантні властивості овочевих наповнювачів. 

 

 

45. Фалько Л.Г. Виброадгезионная сепарация сыпучих пищевых 

продуктов : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Л.Г. Фалько. – Харьков, 1995. – 

304 с. – Научный руководитель – И.Н. Заплетников. 

 

Главной целью диссертационной работы является создание и 

исследование процесса виброадгезионной сепарации, разработка новых 

конструкций сепараторов для разделения высокодисперсных продуктов. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

 – разработана методика исследований коэффициента внешнего трения 

для слоя высокодисперсных частиц; 

 – разработана методика определения границ интенсивности колебаний 

сепарирующей поверхности в процессе виброадгезионной сепарации; 

 – в математической модели вибрационного перемещения учтены 

адгезийные качества слоя высокодисперсных частиц и влияние генерирующей 

системы искусственных режимов виброперемещения. 

Практическая ценность работы состоит в разработке конструкций 

виброадгезионных сепараторов. 

 

 

46. Фощан А.Л. Технология желейных изделий на основе полисахаридов 

красных морских водорослей с использованием натрий-

карбоксиметилцеллюлозы : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / А.Л. Фощан. – 

Харьков, 1995. – 140 с. – Научный руководитель – А.И. Торяник. 

 

Метою роботи є розробка науково обґрунтованої технології виробництва 

желейної продукції. 

Для досягнення цієї мети було поставлено ряд взаємозв’язаних між собою 

завдань: 
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– вивчити основні функціональні властивості агару, агароїду, 

фурцеларану; 

– визначити оптимальні концентрації модифікуючих добавок;  

– дослідити вплив основних рецептурних компонентів на модифікуючу 

дію добавок; 

– розробити технологічні схеми виробництва желейних страв з 

використанням модифікованних драглеутворювачів, а також нормативно-

технічну документацію на нові види виробів; 

– виконати комплекс робіт з упровадження запропонованих технологій на 

підприємствах масового харчування. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше як модіфукуюча 

добавка до драглеутворювача використовувалася Na-KMЦ. Показано, що ії 

введення разом з FeC3 покращує процес драглеутворення та зменшує витрати 

драглеутворювача під час виробництва желейних виробів, не погіршуючи при 

цьому іхньої якості. Розроблені науково обґрунтовані технології желейної 

продукції з зменшеними витратами драглеутворювача. 

 

 

47. Шамян С.М. Разработка технологии многофункциональных 

полуфабрикатов из слив и абрикосов : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 /    

С.М. Шамян. – Харьков, 1995. – 253 с. – Научные руководители: М.И. Беляев,  

Л.П. Малюк. 

 

Метою роботи є наукове обґрунтування та розробка нових технологій 

напівфабрикатів багатофункціонального призначення слив та абрикосів, які 

мають високу харчову цінність. Для досягнення поставленої мети необхідно 

вирішити ряд взаємозумовлених і взаємопов’язанних між собою завдань: 

 – для більш повного збереження біологічно активних речовин плодів у 

процесі переробки встановити нові способи захисту їх від руйнування; 

 – визначити раціональні режими обробки рецептурних компонентів для 

створення продуктів із заданими властивостями; 

 – розробити нові технологічні схеми виробництва багатофункціональних 

напівфабрикатів високого ступеня готовності; 

 – вивчити фізико-хімічні та структурно-механічні показники нової 

продукції; 

 – визначити режими стерилізації нових консервованих продуктів; 

 – виконати комплекс робіт з упровадження результатів досліджень у 

практику. 

Практична цінність роботи полягає в:  
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 – розробці ресурсозбережних технологій переробки плодів слив та 

абрикосів на консервовані продукти із заданими властивостями та високою 

біологічною і харчовою цінністю; 

 – розширенні асортимента кулінарних кондитерських виробів, десертних 

і солодких страв для підприємств масового харчування із використанням 

розроблених напівфабрикатів. 
 

 

1996 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

48. Васюкова А.Т. Разработка и исследование технологии 

комбинированных мясо-рыбных кулинарных изделий : дисс. ... д-ра техн. наук : 

05.18.16 / А.Т. Васюкова. – Харьков, 1996. – 474 с. – Научный консультант – 

А.С. Ратушный. 

 

В диссертации целью исследования является рациональное использование 

животного сырья пониженной ценности в производстве пищевой продукции на 

основе эффективных технологий биологически полноценных мясо-рыбных 

кулинарных изделий. 

Научная новизна заключается в том, что теоретически и экспериментально 

обоснована научная концепция повышения пищевой ценности мясных 

кулинарных изделий на основе создания комбинированных мясо-рыбных 

продуктов, сбалансированных по амино- и жирнокислотному составам. 

Разработан и научно обоснован способ качественного улучшения мясных 

рубленых продуктов путем введения в их состав полноценных рыбных белков и 

полиненасыщенных жирных кислот липидов рыб. Изучена и научно 

обоснована биологическая совместимость белков мяса и рыбы в одном 

кулинарном изделии и их высокая усвояемость. Теоретически обоснована и 

экспериментально доказана высокая усвояемость мясо-рыбных кулинарных 

изделий, биологическая совместимость белков и других веществ мяса и рыбы в 

одном кулинарном изделии. 

Теоретически установлены и экспериментально подтверждены 

эмпирические зависимости вкуса и нежности мясо-рыбных фаршевых систем 

от концентрации в них рыбного фарша и его влажности для различных 

значений pH-среды, которые использованы для создания новой технологии 

мясо-рыбных кулинарных изделий. 

Методами математического планирования эксперимента оптимизированы 

соотношения мяса, рыбы и других компонентов в рецептурах, обеспечивающие 
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наиболее высокие физико-химические, структурно-механические и 

органолептические показатели качества готовых мясо-рыбных кулинарных 

изделий. 

Впервые получены данные о пищевой ценности мясо-рыбных кулинарных 

изделий, обусловленной высоким уровнем содержания белков, липидов и 

минеральных веществ, отсутствием дефицита лимитирующих аминокислот, 

высоким содержанием моно- и полиненасыщенных жирных кислот. 

Теоретически установлены и экспериментально разработаны методы 

контроля содержания основных компонентов в мясо-рыбных кулинарных 

изделиях. 

Практическая ценность и значимость диссертационной работы 

заключается в том, что на базе выполненных научных исследований 

разработаны конкретные технологии мясо-рыбных кулинарных изделий 

широкого ассортимента, воплощенные в технические условия и 

технологические инструкции. 

 

 

49. Перцевой Ф.В. Технология желейной продукции на основе 

студнеобразователей с качественно измененными функциональными 

свойствами : дисс. ... д-ра техн. наук : 05.18.16 / Ф.В. Перцевой. – Харьков, 

1996. – 412 с. + прил. : 397 с. – Научный консультант– П.П. Пивоваров. 

 

В основу теоретичних та експериментальних досліджень дисертації 

покладено наукову концепцію, що полягає в якісному зміненні функціональних 

властивостей драглеутворювачів різної природи, які дозвляють ефективно 

переробити їх зі збільшенням виходу продукції на одиницю желетворної 

сировини. 

Установлено, що ПАС спільно з СОК неадитивно знижують поверхневий 

натяг розчинів драглеутворювачів. Це дає підстави стверджувати про утворення 

асоціатів чи комплексів, які зміцнюють структуру драглів, підвищують 

температуру застигання та топлення, знижують різницю цих температур. 

Модифікатори сприяють збільшенню розміру та концентрації надмолекулярних 

часток, які є фрагментами структури драглів, а також підвищують середню 

енергію вузла зв’язку драглевої сітки та зменьшують величину критичної 

концентрації переходу молекулярної структури в надмолекулярну. 

Уперше науково обґрунтовано доцільність якісного змінення 

функціональних властивостей драглів полімерів з використанням 

низькомолекулярних модифікаторів: а) ПАС та СОК; б) ПАС, СОК та СНК;      

в) хлорного заліза та NaKMC. 
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Теоретично визначено та експериментально підтверджено раціональні 

вагові концентрації модифікуючих додатків, які сприяють зміцненню желейної 

структури. 

Показано, що ПАС спільно із солями підвищують термо- та 

кислотостійкість драглів. Під час утворення структури збільшується теплота 

випарування води та енергія її зв’язку. 

Уперше сформульовано роль аніонів СОК як додаткового до катіонів 

фактора, що ізолює сульфогрупи полісахаридів і тим послаблює 

міжмолекулярне підштовхування. За узвичаєним поглядом ПАС сприяє 

структуроутворенню за рахунок збільшення кількості одиничних вузлів зв’язку. 

За наявності ж СОК, коли відштовхування між сульфогрупами послаблються, 

ефект дії спиртів помітно зростає. У випадку желатину аніони СОК можуть 

взаємодіяти з аміногрупами макромолекули, гідрофобізуючи її, порушуючи тим 

самим електричний баланс молекули. Наслідком цього може бути змінення 

конформаційного стану макромолеул, що призводить до якісної зміни 

функціональних властивостей структуроутворювача. 

 
 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

 

50. Афукова Н.А. Процессы производства полуфабрикатов 

многофункционального назначения из дикорастущих плодов и ягод : дисс. ... 

канд. техн. наук : 05.18.12 / Н.А. Афукова. – Харьков, 1996. – 304 с. + прилож. : 

– 179 с. – Научные руководители: М.И. Беляев, Л.В. Киптелая. 

 

Основной целью является разработка процессов производства 

полуфабрикатов функционального назначения с дикорастущих плодов и ягод. 

Для достижения основной цели необходимо определить основные виды сырья и 

направления их использования; обосновать процессы переработки 

дикорастущего сырья; разработать способы предварительной обработки сырья 

для производства полуфабрикатов; установить режимы варки диких яблок и 

груш в сахарном сиропе; исследовать качество полуфабрикатов; разработать 

конструкцию аппарата многофункционального назначения для 

вспомогательных тепловых процессов обработки плодово-ягодного сырья; 

разработать линию по производству цукатов и паст; разработать и утвердить 

нормативную документацию. 

Социальный эффект работы заключается в расширении сырьевой базы за 

счет использования нетрадиционных видов сырья; сглаживании сезонности 
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потребления плодов и ягод; улучшении структуры питания в связи с созданием 

новых продуктов высокой пищевой и биологической ценности, которые 

расширяют ассортимент блюд, кулинарных и кондитерских изделий; 

повышении уровня культуры производства на предприятиях. 

 

 

51. Беляева Е.М. Технология мясных фаршевых изделий из односортного 

мяса : дисс. ...канд. техн. наук : 05.18.16 / Е.М. Беляева. – Харьков, 1996. –202 с. 

– Научные руководители: И.А. Рогов, Г.В. Дейниченко. 

 

Захищається 7 наукових робіт, 2 патенти на винаходи, 1 позитивне 

рішення про видачу патенту на винахід, 1 нормативний документ, який містить 

дані про дослідження комплексу питань з розробки технологій м’ясних 

фаршевих виробів з односортного м’яса. На основі теоретичних і 

експериментальних досліджень розроблені технології двох видів м'ясних 

фаршевих виробів. Установлено, що вони мають високу харчову цінність. 

Визначено напрями використання розроблених продуктів у громадському 

харчуванні. Здійснено практичне впровадження розроблених технологій. 

 

 

52. Карпенко Л.К. Процессы получения плодоовощных масс с заданными 

структурно-механическими свойствами : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

Л.К. Карпенко. – Харьков, 1996. – 310 с. – Научные руководители:                 

А.И. Черевко, Л.П. Малюк. 

 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 – получены научные данные о влиянии введения в исходное растительное 

сырье тонкодисперсных добавок различной природы на структурно-

механические свойства овощных и плодовых масс и установлен физико-

химический механизм этого влияния; 

 – установлены интервалы концентрации добавок различной природы, 

обеспечивающие достижение заданной консистенции готовых соусов и фарша; 

 – предложены и научно обоснованы способы сохранения биологически 

активных веществ (БАВ) и снижение нитратов в исходном сырье, 

обеспечивающие получение плодоовощных масс повышенной пищевой 

ценности; 

 – разработаны схемы процессов производства фарша и соусов с заданной 

консистенцией и повышенной пищевой ценностью и установлены критерии 

выбора и проектирования соответствующего производственного оборудования 

на основе комплексного показателя консистенции. 
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Новизна технических решений подтверждена положительными 

решениями ВНИИГПЭ о выдаче патентов на способы производства 

полуфабриката из кабачков и соуса из сладкого перца. 

 

 

53. Найденова Е.Г. Технология полуфабрикатов на основе нежирного 

молочного сырья : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Е.Г. Найденова. – 

Харьков, 1996. – 332 с. – Научный руководитель – Г.В. Дейниченко. 

 

Научная новизна диссертации заключается в: 

– обосновании и экспериментальной реализации способа 

высокотемпературной коагуляции и комплексного осаждения казеина, 

сывороточных белков и белков яйца; 

– исследовании физико-химических свойств новых стабилизаторов их 

влияния на структуру и свойства мягкого мороженого; 

– определении рациональных соотношений сырьевых компонентов в 

рецептурах молочно-яичного копреципитата, жидкой и сухой смесей для 

мягкого мороженого;  

– обосновании и разработке технологических схем их производства; 

– изучении пищевой ценности и качества разработанных полуфабрикатов 

на основе НМС; 

– разработке нового способа органолептической оценки пищевых 

продуктов. 

 

 

54. Терешкин О.Г. Совершенствование процессов производства 

фаршированных баклажанов : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 /                  

О.Г. Терешкин. – Харьков, 1996. – 212 с. – Научный руководитель –              

М.И. Беляев. 

 

Основною метою дисертаційної роботи є вдосконалення процесів 

виробництва фаршированих баклажанів. 

Наукова новизна роботи полягає в одержанні залежностей, які описують 

динаміку нагрівання баклажанів для плодів із різним вихідним діаметром, на 

різній їх глибині, за різних температур середовища, які дозволяють 

розраховувати раціональні режими їх теплової обробки; одержанні 

залежностей, які характеризують зміну маси, об’єму, густини, пористості 

баклажанів у процесі їх теплової обробки за різних температур; одержанні 

залежностей, які описують зміни концентрації соланину, маси, об’єму, густини 

та пористості баклажанів із різним ступенем їх теплової обробки в процесі 

підпресовки за різних тисків, які дозволяють розрахувати раціональні 
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параметри апаратурного оформлення процесу; обґрунтуванні та раціональних 

геометричних параметрів фаршированих баклажанів.  

Практична цінність роботи полягає у визначенні раціональних режимів 

теплової обробки баклажанів з урахуванням їх попередньої калібровки, які 

дозволяють інтенсифікувати процес та підвищити якість фаршированих 

баклажанів. 

 

 

55. Черникова И.Б. Учет финансовых результатов в предприятиях 

питания : дисс. ... канд. экон. наук : 08.06.04 / И.Б. Черникова. – Харьков, 1996. 

– 187 с. – Научный руководитель – Л.Н. Янчева. 

 

Метою дисертації є розробка рекомендацій та пропозицій, спрямованих на 

подальше вдосконалення обліку й аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємств харчування за нових умов господарювання. Об’єктом дослідження 

було обрано систему обліку показників фінансових результатів та їх 

формування у фінансовій звітності на підприємствах харчування з різними 

формами власності. 

Теоретичну і методологічну основу дисертації склали загально-наукові 

методологічні прийоми економічних досліджень та специфічні прийоми 

бухгалтерського обліку й аналізу. У процесі дослідження використовувалися 

законодавчі та нормативні акти формування ринкових відносин, дослідження 

вітчизняних і зарубіжних учених із питань бухгалтерського обліку й аналізу. 

Обґрунтовано необхідність інтеграції українського бухгалтерського обліку 

в міжнародну систему стандартів. 

Визначено методичні і технічні прийоми організації обліку витрат на 

підприємствах харчування на базі вітчизняного та зарубіжного досвіду з 

використанням ПЕОМ. 

Зроблено пропозиції щодо раціоналізації потоків інформації в обліку 

фінансових результатів з позицій фінансового та управлінського обліку. 

Розроблено концепції формування показників фінансово-господарської 

діяльності підприємств харчування в бухгалтерській звітності. 

Запропоновано методику комплексного аналізу фінансових результатів 

діяльності підприємств харчування в умовах ринкового механізму 

господарювання. 

Розроблено та апробовано методику внутрішнього поточного аналізу 

фінансових результатів за умов організації управлінського обліку. 
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1997 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

56. Дейниченко Г.В. Научное обоснование и разработка технологий 

продуктов питания повышенной пищевой ценности на основе нежирного 

молочного сырья : дисс. ... д-ра. техн. наук : 05.18.16 / Г.В. Дейниченко. – 

Харьков, 1997. – 475 с. + прил. : 462 с. – Научные консультанты: М.И. Беляев, 

А.П. Чагаровский. 

 

Дисертацію присвячено розв’язанню проблеми використання нежирної 

молочної сировини у виробництві харчових напівфабрикатів з максимально 

збалансованим амінокислотним складом білків. У роботі розвивається новий 

напрям у технології продуктів харчування, заснований на концепції створення 

технологічних основ удосконалення кулінарної продукції підвищеної харчової 

цінності шляхом використання нетрадиційних білкових ресурсів знежиреного 

молока, молочної сироватки та їх похідних. Установлено, що цілеспрямоване 

змінення функціонально-технологічних властивостей багатокомпонентних 

харчових систем дає можливість реалізувати принципи вдосконалення 

існуючих та створення прогресивних технологій продуктів харчування. 

Запропоновано нові технології виробництва харчових напівфабрикатів на 

основі нежирних молочних продуктів із використанням різних видів сировини 

рослинного та тваринного походження. Основні результати роботи знайшли 

промислове застосування у виробництві харчових продуктів на підприємствах 

АПК України та підприємствах харчування. 

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

57. Бондаренко В.Ф. Технология полуфабрикатов из субпродуктов 

цыплят для их использования в общественном питании : дисс. ... канд. техн. 

наук : 05.18.16 / В.Ф. Бондаренко. – Харьков, 1997. – 324 с. – Научные 

руководители: М.И. Беляев, Г.В. Дейниченко. 

 

Захищається 10 наукових робіт, 2 патенти на винахід, 1 позитивне рішення 

про видачу патенту на винахід, 2 нормативні документи, які містять дані про 

дослідження комплексу питань з розробки технології консервованих 

напівфабрикатів із м’яких субпродуктів / серця, м’язового шлунка / курчат із 

метою їх подальшого використання в громадському харчуванні. 
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На основі теоретичних та експериментальних досліджень розроблені 

технології трьох видів напівфабрикатів із максимально можливим 

збалансованим амінокислотним складом білків. Установлено, що вони мають 

високу харчову цінність. Визначено напрями використання напівфабрикатів у 

громадському харчуванні. Здійснено практичне впровадження розроблених 

технологій. 

 

 

58. Дюкарева Г.И. Технология масляных кремов на основе 

маслоподобных низкожирных паст : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

Г.И. Дюкарева. – Харьков, 1997. – 190 с. – Научные руководители:                

В.Н. Козлов, Г.М. Лисюк. 

 

В диссертации разработана, научно обоснована технология масляных 

кремов на основе аналога сливочного масла маслоподобных низкожирных паст, 

содержащих молочно-белковый концентрат. Установлено, что 

целенаправленное введение копреципитата в сливочное масло позволяет 

получать масляные кремы с заданными структурно-механическими свойствами 

и повышенной пищевой ценностью. Осуществлено промышленное внедрение 

предложенных разработок. 

Разработана математическая модель процесса изменения плотности 

масляных кремов от содержания в них копреципитата и сахара. Эта модель 

позволяет прогнозировать получение масляных кремов с заданными 

функциональными свойствами и высокими органолептическими показателями. 

 

 

59. Кирильева Л.А. Учет и анализ затрат на заготовочных предприятиях 

питания : дисс. ... канд. техн. наук : 08.06.04 / Л.А. Кирильева. – Харьков, 1997. 

– 168 с. – Научный руководитель – В.И. Оспищев. 

 

У дисертації досліджено діючу систему обліку затрат на заготівельних 

підприємствах і розроблено пропозиції щодо її вдосконалення в умовах ринку. 

Установлено взаємозв’язок і взаємозалежність факторів зовнішнього 

середовища і внутрішніх параметрів заготівельних підприємств, які впливають 

на рівень затрат виробництва. 

Обґрунтовано необхідність обчислення собівартості продукції в 

заготівельних підприємствах та розроблено методичні рекомендації з обліку 

витрат за місцями їх виникнення та об’єктах калькуляції. 

Запропоновано основні принципи обліку витрат в умовах функціонування 

АРМ бухгалтера. 
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Розроблено методичні рекомендації щодо сучасних систем обліку затрат 

на заготівельних підприємствах. 

 

 

60. Коваленко В.А. Функционально-технологическое обоснование 

нормативных микробиологических показателей продукции общественного 

питания : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / В.А. Коваленко. – Харьков, 1997. 

– 252 с. – Научный руководитель – И.В. Лерина. 

 

Метою дослідження є наукове функціонально-технологічне обґрунтування 

та розробка нових мікробіологічніх нормативів широкого асортименту 

продукції громадського харчування, у тому числі м’ясних страв нетрадиційних 

інтенсивних технологій, для їх практичного використання при 

мікробіологічному контролі продукції галузі. 

Наукова новизна роботи визначається комплексним функціонально-

технологічним обґрунтуванням та розробкою нових мікробіологічних 

нормативів для широкого асортименту продукції громадського харчування. 

Вивчення мікробіологічних процесів у м’ясних ситемах, які обробляли 

мікрохвильовим нагріванням, а також протеолітичними ферментами, дозволило 

встановити важливий факт – зниження в цих середовищах інтенсивності 

розповсюдження збудників харчових захворювань мікробної природи – 

Salmonella typhimurium та E.coli, а вивчення структурних перебудов білка, 

індукованих мікрохвильовим нагріванням, та комплексу функціонально-

технологічних характиристик указаних м’ясних систем – зробити припущення 

про механізм цього процесу на молекулярному рівні. 

Одержані дані теретично обґрунтовують позитивний вплив 

мікрохвильового нагрівання та ферментативної модифікації сировини на 

стійкість м’ясних страв до несприятливих процесів, що обумовлені 

мікроорганізмами, та визначають правомірність розповсюдження на ці страви 

традиційних мікробіологічних нормативів і доцільність використання вказаних 

інтенсивних технологій у виробництві м’ясної продукції з тривалим терміном 

зберігання. 

 

 

61. Крутова А.С. Учетная информация и ее использование в управлении 

торгово-производственным предприятием : дисс. ... канд. экон. наук : 08.06.04 / 

А.С. Крутова. – Харьков, 1997. – 162 с. – Научный руководитель – Л.Н. Янчева. 

 

Диссертация содержит исследования по совершенствованию сбора, 

обработки и использования учетной информации для определения 
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перспективных направлений деятельности торгово-производственных 

объединений. 

Разработаны научно-обоснованные критерии выбора оптимальных ППП, 

удовлетворяющих потребности управления. Предложена модель системного 

подхода к восприятию информации бухгалтерской отчетности пользователями 

различных уровней, разработана методика комплексной оценки финансового 

состояния предприятия в целях прогнозирования его деятельности. 

 

 

62. Кушнир Т.Б. Рентабельность предприятий общественного питания в 

условиях инфляции : дисс. ... канд. техн. наук : 08.07.05 / Т.Б. Кушнир. – 

Харьков, 1997. – 241 с. – Научные руководители: А.В. Филипенко,                      

Н.А. Власова. 

 

Диссертационная работа содержит исследования тенденции развития 

показателей рентабельности предприятий общественного питания в условиях 

инфляции. 

Разработаны комплексная система показателей рентабельности, которая 

отвечает разнообразным интересам и целям потребителей информации; модели 

показателей рентабельности, выражающие взаимосвязь их значений с 

инфляционными факторами; методика выделения инфляционной составляющей 

конечного финансового результата деятельности; методика планирования 

рентабельности с учетом специфики отрасли, особенностей конкретного 

предприятия и темпов развития инфляции. 

 

 

63. Медведева Л.Г. Оптимизация издержек предприятий общественного 

питания : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / Л.Г. Медведева. – Харьков, 1997. 

– 201с. – Научный руководитель – Н.А. Власова. 

 

В диссертации содержатся исследования действующей практики 

формирования издержек  в предприятиях общественного питания с целью 

оптимизации их суммы и уровня в современных условиях хозяйствования. 

Разработаны методические подходы к оптимизации затрат предприятий 

общественного питания, модель факторного анализа уровня издержек в 

условиях инфляции, взаимосвязи объемов оборота, издержек и прибыли, 

расчета точки безубыточности с учетом отраслевой специфики и определения 

оптимального соотношения условно-постоянных и условно-переменных 

расходов. 
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64. Мозенков О.В. Эффективность функционирования предприятий 

общественного питания в действующей системе налогообложения : дисс. ... 

канд. экон. наук : 08.07.05 / О.В. Мозенков. – Харьков, 1997. – 186 с. – Научный 

руководитель – Н.А. Власова. 

 

Диссертация содержит исследования влияния действующей системы 

налогообложения на показатели экономического роста предприятий 

общественного питания. Разработаны рекомендации по совершенствованию 

налоговой политики предприятий общественного питания; обоснованы 

методические подходы к оптимизации налогового поля при исчислении налога 

на прибыль, НДС и отчислений на заработную плату; конкретизированы 

направления налогового планирования в предприятиях общественного питания; 

разработана шкала налогообложения прибыли, обеспечивающая эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий общественного питания и 

поступлений финансовых средств в бюджет. 

 

 

65. Руденко И.В. Учет и анализ прибыли в системе управления 

предприятиями питания : дисс. ... канд. экон. наук : 08.06.04 / И.В. Руденко. – 

Харьков, 1997. – 153 с. – Научный руководитель – Н.Н. Гаркуша. 

 

Дисертаційна робота містить дослідження методології та організації 

обліку й аналізу прибутку в системі управління підприємствами харчування. 

Розроблені методичні підходи до управління прибутком підприємств 

харчування за допомогою класифікації витрат, обліку собівартості та 

рентабельності за видами продукції і формування цін. Запропоновано систему 

внутрішньої звітності про фінансові результати і її автоматизацію, спрямовані 

на підвищення оперативності бухгалтерського обліку. Розроблена методика 

аналізу і прогнозування прибутку за видами продукції. 

 

 

66. Синицына Г.А. Эффективность рекламы товаров в предприятиях 

розничной торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / Г.А. Синицына. – 

Харьков, 1997. – 133 с. – Научный руководитель – В.И. Оспищев. 

 

Дисертація містить теоретичне обґрунтування економічної суті реклами 

товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, аналіз факторів, які впливають на 

ефективність рекламної діяльності, а також методику оцінки ефективності 

реклами в умовах ринкових перетворень. Розроблені класифікація та структура 

рекламної діяльності; регресійна модель ефективності реклами; методика 

планування рекламних витрат на основі регресійної моделі; раціональна схема 
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організації рекламної діяльності підприємств роздрібної торгівлі; методика 

оцінки ефективності реклами. Запропоновані методики впроваджені на 

спеціалізованих торговельних підприємствах, наводяться дані про ефективність 

їх упровадження. 

 

 

67. Федак Н.В. Технология очистки подсолнечного масла после 

фритюрной жарки в предприятиях питания : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

Н.В. Федак. – Харьков, 1997. – 185 с. – Научные руководители: Л.З. Шильман, 

Ю.А. Савгира. 

 

Целью диссертации является разработка научно обоснованных 

рекомендаций по контролю качества фритюра и технологии его очищения 

(регенерации) на основе систематического исследования термических 

преобразований подсолнечного масла. Определены показатели качества 

фритюрных жиров, адекватные степени их термоокисления на примере 

подсолнечного масла. Уточнен ряд теоретических вопросов, связанных с 

интерпретацией некоторых методов анализа жиров. Исследовано влияние 

продолжительности термического действия и вида обжаренных продуктов на 

физико-химические показатели фритюра. Изучены существующие тенденции 

очищения гретых жиров растительного происхождения. Разработана 

технология очищения гретого подсолнечного масла с использованием 

сорбентов и обоснованы параметры технологического процесса. Обоснованы и 

разработаны рекомендации по повторному использованию очищенного масла в 

производстве. Разработана нормативная документация по применению 

результатов исследований на предприятиях питания. Выполнены работы по 

внедрению результатов исследований в практической сфере. 

 

 

68. Черная М.В. Эффективность воспроизводства основных фондов 

предприятий общественного питания : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / 

М.В. Черная. – Харьков, 1997. – 212 с. – Научный руководитель – Н.А. Власова. 

 

Метою дисертаційної роботи є визначення нових підходів до оцінки 

ефективності відтворення основних фондів підприємств громадського 

харчування і формування  оптимальної та інвестиційної політики на мікрорівні. 

Відповідно до окресленої мети в дисертації поставлені такі завдання: 

 –  розглянути економічну природу основних фондів підприємств 

громадського харчування на сучасному етапі розвитку; 

 – визначити особливості відтворення основних фондів підприємств 

громадського харчування в умовах формування ринкових відносин;  
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 –  розглянути суттєвість інвестицій як джерела відтворення основних 

фондів підприємства;  

 – дослідити стан та динамику розвитку основних фондів і визначити 

рівень їх використання на підприємствах громадського харчування. 

Розроблено рекомендації щодо доповнення класифікації основних фондів 

підприємств громадського харчування на основі сучасних вимог:  

 – розроблено комплексну систему показників, які характеризують 

ефективність використання та відтворення основних фондів у взаємному 

зв’язку з іншими чинниками господарчої діяльності на мікрорівні; 

 – визначена необхідність проведення ефективної амортизаційної політики 

на мікрорівні шляхом використання різних методів нарахування амортизації; 

 – визначені основні джерела фінансування відтворення основних фондів 

підприємств громадського харчування в сучасних умовах господарювання;  

 – розроблено методику оцінки ефективності інвестування в основні 

фонди на рівні підприємства громадського харчування. 

 

 

69. Шевченко Л.Е. Совершенствование технологии фритюрной жарки 

крахмалосодержащего сырья : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16. /                 

Л.Е. Шевченко. – Харьков, 1997. – 147 с. – Научный руководитель –                

В.С. Кривич. 

 

Дисертацію присвячено розробці технології регенерації фритюрних олій 

після термічного впливу з використанням бінарних систем органічних 

розчинників різної полярності. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній: 

 – обґрунтовується фритюрна стійкість рафінованої соняшникової олії (із 

різним терміном зберігання) у процесі фритюрного жаріння 

крохмалеутримуючої сировини; 

 – обґрунтовуються терміни зберігання регенерованої олії для 

використання під час фритюрної обробки крохмалеутримуючої сировини, 

запропанована композиція фритюру на основі регенерованої олії та рафінованої 

соняшникової олії; 

 – обґрунтоване й експериментально реалізоване фритюрне жаріння 

картоплі брусочками з використанням розробленої композиції як теплоносія. 
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1998 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

70. Белецкий Э.В. Разработка аппарата для термостатирования готовых 

блюд с промежуточным кремнийорганическим теплоносителем для малых 

предприятий питания : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Э.В. Белецкий. – 

Харьков, 1998. – 158 с. – Научный руководитель – П.Л. Пахомов. 

 

Дисертацію присвячено питанням розробки прогресивних апаратів для 

термостатування готових страв із підвищенною надійністю порівняно з 

існуючими мармітами. У дисертації розроблено новий метод обігріву водяної 

ванни апарата високотемпературним кремнійорганічним теплоносієм, який 

циркулює в системі обігріву за допомогою насоса і підтримується за робочої 

температури газовим пальником. Установлено, що шляхом вибору 

раціонального режиму течії теплоносія в системі циркуляції апарата можливо 

уникнути надмірного перегріву теплоносія і стінки змійовика обігріву ванни і 

завдяки цьому забезпечити тривалий термін безперебійної експлуатації апарата. 

Запропоновано числові методи аналізу температурного режиму роботи та 

конструктивне рішення розробленого апарата для термостатування готових 

страв. Основні результати праці знайшли промислове впровадження на малих 

підприємствах харчування, які реалізують готові страви споживачам. 

 

 

71. Дьякова Т.С. Товароведная оценка и исследование антиоксидантных 

свойств фитодобавок из лекарственного сырья и их использование в продуктах 

профилактического действия : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Т.С. Дьякова. 

– Харьков, 1998. – 231 с. – Научный руководитель – Р.Ю. Павлюк. 

 

У дисертації вказана доцільність використання екстрактів із пряно- 

ароматичної та лікарської рослинної сировини для стабілізації штучного β-

каротину в порошкоподібних фітоконцентратах. Визначена залежність 

антиоксидантної активності екстрактів від вмісту флавонолових глікозидів. 

Розроблено науково обґрунтовану рецептуру та технологію виробництва 

порошкоподібних фітоконцентратів профілактичної дії. Досліджені 

товарознавчі та хімічні властивості готових продуктів, наведені дані про їх 

використання в продуктах масового споживання. 
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72. Евлаш В.В. Технология сухого пищевого концентрата на основе крови 

убойных животных и его применение при производстве сладких взбивных 

изделий : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / В.В. Евлаш. – Харьков, 1998. – 

279 с. – Научный руководитель – И.В. Лерина. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню і розробці технології 

нової харчової добавки – сухого харчового концентрату із крові забійних 

творин, модіфікованої оксидом вуглецю. В основу технології покладено новий 

принцип виробництва продуктів із крові – із використанням заданого 

співвідношення форм гемоглобіну, що містить залізо у дво- та тривалентному 

стані, що визначає поліфункціональне призначення концентрату як джерела 

гемового заліза, яке легко засвоюється, та харчового коричневого барвника. 

Одержано комплекс даних про харчову та біологічну цінність, показники 

безпеки та функціонально-технологічні властивості концентрату. Обґрунтовані 

та розроблені технолології нових збивних солодких виробів із використаниям 

концентрату з крові. Здійснено впровадження запропонованих розробок у 

галузь м’ясної промисловості та громадського харчування. 

 

 

73. Забродская Л.Д. Прогнозирование финансовой устойчивости 

предприятий торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / Л.Д. Забродская. – 

Харьков, 1998. – 269 с. – Научный руководитель – Н.А. Власова. 

 

Научная новизна проведенного диссертационного исследования состоит в 

разработке методологического инструментария для оценки и прогнозирования 

финансовой устойчивости предприятий торговли в период становления 

рыночных отношений в Украине. 

В результате исследований, составляющих научную новизну: 

 – уточнено содержание экономической категории финансовой 

устойчивости предприятия; 

 – предложены подходы к оценке финансовой устойчивости на основе 

комплексной системы показателей; 

 – определен интегральный показатель статистической и динамической 

оценок финансовой устойчивости торгового предприятия; 

 – разработана модель прогнозирования вероятности банкротства 

торгового предприятия; 

 – разработана методика преобразования баланса торгового предприятия 

при прогнозировании финансовой отчетности; 

 – получила дальнейшее развитие методика прогнозирования финансовой 

устойчивости с учетом специфики торговых предприятий. 
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74. Лысова Л.Д. Учетная политика основных средств и анализ 

эффективности их использования в предприятиях питания : дисс. ... канд. экон. 

наук : 08.06.04 / Л.Д. Лысова. – Харьков, 1998. – 168 с. – Научный руководитель 

– А.П. Гринько. 

 

У дисертації розроблено методичні підходи до визначення принципів 

оцінки основних засобів у сучасних соціально-економічних умовах. 

Досліджено амортизаційну політику основних засобів і запропоновано 

рекомендації щодо її покращення в умовах переходу на міжнародні стандарти 

обліку. 

Визначено систему показників і основні методичні підходи до аналізу 

основних засобів з урахуванням довгострокових прогнозів. Основні результати 

роботи знайшли застосування на підприємствах харчування м. Харкова. 

 

 

75. Михайленко В.Г. Мембранно-сорбционная подготовка воды для 

напитков : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / В.Г. Михайленко. – Харьков, 

1998. – 187 с. – Научный руководитель – Н.С. Одарченко. 

 

Дисертацію присвячено питанням кондиціювання мінерального складу 

природної води для виробництва напоїв. Розроблено ряд способів знезалізнення 

води, сконструйовано волокнистий фільтр тонкої очистки води та 

електродіалізатор із підвищеним коефіцієнтом використання електроенергії та 

мембран. Теоретичні та експериментальні дослідження дозволити розробити та 

впровадити на Харківському заводі шампанських вин дослідно-промислову 

мембранно-сорбційну установку підготовки води для виготовлення якісних 

безалкогольних та слабоалкогольних напоїв.  

 

 

76. Немирич А.В. Технология жиросодержащих кондитерских изделий 

повышенной пищевой ценности для лечебно-профилактического питания : 

дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / А.В. Немирич. – Харьков, 1998. – 323 с. – 

Научный руководитель – И.В. Лерина. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню і розробці технології 

жировміщуючих кондитерських виробів із використанням нової біологічно 

активної добавки – сухого харчового концентрату з модифікаваної оксидом 

вуглецю крові забійних тварин – СХКК – у комплексі з нетрадиційною 

рослинною сировиною – пластівцями пшеничних зародків, порошками гарбуза 

та моркви, що дозволило спрямовано збагатити вироби гемовим залізом, яке 

легко засвоюється організмом, та комплексом вітамінів-антиоксидантів. 
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Одержано комплекс даних про харчову та біологічну цінність десертів, 

закономірності процесів перекисного окислення ліпідів і стабільності 

функціонально-технологічних характеристик СХКК під час зберігання виробів. 

Здійснено впровадження виробничих партій десертів у раціон харчування дітей 

із регіону з підвищеною іонізуючою радіацією. Клініко-лабораторними 

дослідженнями обґрунтовано лікувально-профілактичну ефективність нових 

виробів як протианеміного, імуностимулюючого та антиоксидантного чинника. 

 

 

77. Погарская В.В. Формирование качества каротиноидных фитодобавок 

профилактического действия из моркови и их использование в продуктах 

питания : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / В.В. Погарская. – Харьков, 1998. – 

272 с. – Научные руководители: А.И. Черевко, Н.С. Одарченко. 

 

Дисертацію присвячено виявленню впливу процесів механоактивації під 

час гомогенізації та термообробці на формування споживних властивостей 

каротиноїдних пастоподібних фітодобавок профілактичної дії з моркви та 

екстрактів із нетрадиційної пряноароматичної та лікарської рослинної 

сировини, а також товарознавчій оцінці їх якості у процесі виготовлення, 

зберігання та використання у харчових продуктах. Розроблені науково 

обґрунтовані рецептури та технології виробництва каротиноїдних 

пастоподібних фітодобавок та напоїв на їх основі. 

 

 

78. Сидун В.А. Оптимизация источников формирования финансовых 

ресурсов предприятий розничной торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.05.07 / 

В.А. Сидун. – Харьков, 1998. – 216 с. – Научный руководитель – Н.А. Власова. 

 

Дисертаційна робота містить дослідження тенденцій розвитку джерел 

фінансових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі та засобів їхньої 

оптимізації. Розроблено методику перерахунку основних статей балансу в 

порівняний вигляд для виявлення ступеня впливу інфляції на стурктуру майна 

та джерел його фінансування; методику визначення вартості кредиторської 

заборгованості (як джерела фінансових ресурсів підприємств роздрібної 

торгівлі) та на її основні методики розрахунку ефекту фінансового левериджу; 

методику визначення цільової фінансової структури капіталу з урахуванням 

різноманітних критеріїв оптимізації стратегічних цілей підприємств. 
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79. Симакова О.А. Разработка технологии изделий из дрожжевого теста с 

использованием амаранта багряного : дисс. ... канд. техн. наук : 06.18.16 /      

О.А. Симакова. – Донецк, 1998. – 153 с. – Научный руководитель –                

А.Ф. Коршунова. 

 

Установлена можливість одержання продуктів із пшеничного борошна 

вищого ґатунку з підвищеною харчовою цінністю та споживними якостями за 

допомогою амаранту багряного. Експерементально знайдений багатий 

білковий, вітамінний та мінеральний склад різних частин рослини. Показано, 

що листя амаранту та амарантовий солод мають високу ферментну активність, 

що дає змогу поліпшувати хлібопекарні властивості пшеничного борошна, 

реологічні якості дріжджового тіста, підвищувати гідратацію білків клейковини 

тіста. Установлено, що добавки амаранту багряного до пшеничного борошна в 

процесі виготовлення напівфабрикату значно підвищують вміст незамінних 

амінокислот, вітамінів та мінеральних речовин у готових виробах, роблять 

кращими їх споживчі якості. На основі знайдених закономірностей розроблені 

нові рецептури та технології виробів із дріжджового тіста з добавками 

амаранту, які рекомендовані для використання в громадському харчуванні. 

 

 

80. Соколова Л.М. Товароведная характеристика витаминных 

фитодобавок из плодов, изготовленных методом криогенной технологии : дисс. 

... канд. техн. наук : 05.18.15 / Л.М. Соколова. – Харьков, 1998. – 282 с. – 

Научный руководитель – Р.Ю. Павлюк. 

 

Дисертація містить дослідження, що спрямовані на обґрунтування 

одержання порошкоподібних вітамінних фітодобавок із ягід та фруктів 

методом кріогенної технології із застосуванням рідкого азоту. Показано, що 

застосування методів заморожування плодів за низьких температур та 

кріогенного подрібнення висушених плодів дозволяють отримати нові 

продукти харчування з поліпшеною якістю. Розроблені науково обґрунтовані 

рецептури порошкоподібних напоїв на основі вітамінних фітодобавок та 

технології виробництва, наведені дані про ефективність упровадження 

вітамінних фітодобавок та порошкоподібних напоїв на їх основі. 
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81. Сорокина С.В. Товароведная характеристика концентрата 

сывороточных белков и казеина и пути его использования в молочных 

продуктах : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / С.В. Сорокина. – Харьков, 1998. 

– 240 с. – Научный руководитель – В.Н. Козлов. 

 

Дисертаційна робота присвячена товарознавчій характеристиці 

концентрату сироваткових білків і казеїну (КСБК). У роботі були досліджені 

товарознавчі якості КСБК, доведена його багатафункціональність. Проведені 

дослідження з вивчення змін КСБК під час зберігання. Запропонована, 

розроблена та науково обґрунтована  можливість більш повного комплексного 

осадження молочних білків із сироватки та знежиренного молока шляхом 

термокислотної коагуляції. Здійснено промислове впровадження 

запропонованих розроблень. 

 

 

82. Топоркова Е.В. Учет и анализ товародвижения во 

внешнеэкономической деятельности торговых предприятий : дисс. ... канд. 

экон. наук : 08.06.04 / Е.В. Топоркова. – Харьков, 1998. – 169 с. – Научный 

руководитель – Л.Н. Янчева. 

 

Дисертаційна робота містить дослідження організаційно-методичних 

аспектів обліку імпортних операцій торговельних підприємств і визначення 

підходів до аналізу і прогнозування її ефективності. 

Розроблено методику автоматизованого обліку розрахунків за товари і 

послуги з іноземними партнерами, а також методику аналізу ефективності 

імпортних постачань. Запропоновано раціоналізацію потоків інформації з 

обліку імпортних операцій, методику синтетичного обліку товароруху в 

зовнішньоекономічній діяльності. Подано рекомендації з комп'ютерізації 

обліку розрахунків з імпортних операцій. Запропоновано економічно-

математичну модель прогнозування імпортної діяльності торговельного 

підприємства і розроблено теоретичні підходи до визначення обсягів і 

структури імпортних операцій. 

 

 

83. Черная Н.В. Технология бисквитных полуфабрикатов с 

использованием сорговой муки : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 /                  

Н.В. Черная. – Харьков, 1998. – 334 с. – Научный руководитель – Г.М. Лисюк. 

 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню, розробці та впровадженню нових 

видів борошняних кондитерських виробів. Уперше для розробки рецептур 

бісквітних напівфабрикатів використана нетрадиційна сировина – соргове 
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борошно світле і темне – як джерело харчових волокон, вітамінів, мінеральних і 

поліфенольних сполук. Досліджені технологічні властивості борошняних 

сумішей із пшеничного та соргового борошна. Установлені оптимальні 

концентрації соргового борошна в борошняних сумішах, надані рекомендації 

щодо використання в тих чи інших видах тіста. Досліджені якісні показники 

бісквітних напівфабрикатів із сорговим борошном та технологічні режими їх 

виробництва, закономірності процесів, що відбуваються під час їхнього 

зберігання. Запропоновані нові види бісквітних напівфабрикатів як основа під 

час виробництва борошняних кондитерських виробів. Основні результати праці 

знайшли практичне впровадження в технології виробів із бісквітного тіста. 

 

 

83(1). Чуйко Л.О. Товарознавча оцінка харчових добавок та продуктів 

профілактичної дії з квіткового пилку та рослинної сировини [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15 / Чуйко Людмила Олексіївна. – Харків : 

ХДАТОХ, 1998. – 17 с. – Наукові керівники: О.І. Черевко,                                    

Р.Ю. Павлюк. 

 

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню формування якості 

вітамінних фітодобавок і фітопродуктів із квіткового пилку та рослинної 

сировини. Вперше, на основі комплексних органолептичних, фізико-хімічних 

та мікробіологічних досліджень встановлена можливість та доцільність 

використання кріогенного подрібнення з використанням рідкого 

(газоподібного) азоту при переробці квіткового пилку. У дисертації 

представлені нові експериментальні дані, які підтверджують значне збільшення 

виходу БАР з квіткового пилку при використанні кріогенного подрібнення та 

одержання більш біодоступного кінцевого продукту з поліпшеними якісними 

показниками. Проведені дослідження дозволили науково обґрунтувати і 

практично реалізувати способи одержання вітамінних фітодобавок із квіткового 

пилку і розробити нові фітопродукти. 
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1999 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

84. *Сафонов В.В. Научные основы разработки прогрессивных аппаратов 

охлаждения и замораживания жидких пищевых продуктов : дисс. ... д-ра техн. 

наук : 05.18.12 / В.В. Сафонов. – Харьков, 1999. – 392 с. 

 

Дисертацію присвячено питанням проектування апаратів охолодження і 

заморожування рідких харчових продуктів, що характеризуються підвищеною 

енергоекономічністю та екологічною безпечністю. У дисертації запропоновано 

новий підхід до вирішення цієї важливої науково-технічної проблеми, який 

полягає у визначенні науково обґрунтованих величин конструктивних і 

робочих параметрів удосконалених апаратів на основі математичних моделей 

процесів, що відбуваються в цих апаратах. Розроблено конструкції 

прогресивних апаратів охолодження і заморожування рідких харчових 

продуктів із поліпшеним показником питомих енерговитрат на одиницю 

вихідної продукції. Обґрунтовано можливість переводу холодильних машин 

цих апаратів на використання нових альтернативних (озонобезпечних) 

холодоагентів із метою забезпечення екологічної чистоти апаратів. Розроблено 

нормативну та експлуатаційну документацію на нові апарати і проведено їх 

випробування в реальних виробничих умовах із позитивними результатами. 

Результати праці знайшли практичне впровадження на підприємствах торгівлі і 

харчування, які реалізують охолоджені та заморожені напої і м’яке морозиво 

серед населення України. 
 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

85. Богатко Н.Г. Учет и аудит финансовых инвестиций : дисс. ... канд. 

экон. наук : 08.06.04 / Н.Г. Богатко. – Харьков, 1999. – 289 c. – Научный 

руководитель – Л.Н. Янчева. 

 

В диссертации предметом исследования явились методика оценки, учета и 

анализа финансовых инвестиций. В качестве основних объектов исследования 

выбраны инвестиционные фонды, инвестиционные компании, другие 

участники рынка ценных бумаг, представляющие профессиональных 

инвесторов. 
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В основу диссертационного исследования положена экономическая теория 

инвестиций. 

В процессе написания работы использовались законодательные и 

подзаконные акты, регламентирующие функционирование рынка ценных бумаг 

и инвестиционную деятельность, методический и инструктивный материалы по 

бухгалтерскому учету и отчетности, труды ученых. 

Научная новизна данной работы заключается в исследовании сущности 

объектов финансовых инвестиций, а также в постановке, теоретическом 

обосновании и решении проблем, связанных с совершенствованием учета и 

анализа финансовых инвестиций на новой методической основе.  

В процессе исследования получены следующие научно обоснованные 

результаты: систематизированы виды объектов финансовых инвестиций; 

обосновано влияние различных факторов на методику учета и отчетности; 

осуществлена оценка качества бухгалтерского учета финансовых инвестиций; 

сформулированы предложения по совершенствованию действующей структуры 

счетов участвующих в формировании отчетной информации; представлена 

система учета и оценки финансовых инвестиций для профессиональных и 

институциональных инвесторов; внесены предложения по формированию в 

бухгалтерской отчетности информации о состоянии финансовых инвестиций в 

зависимости от статуса инвестирующего субъекта; предложена методика 

анализа привлекательности отдельных объектов финансовых инвестиций, 

предусматривающая тип инвестора и его целевые предпочтения. 

 

 

86. Горошанская Е.А. Учет и анализ воспроизводства основных средств 

предприятий питания : дисс. ... канд. экон. наук : 08.06.04 / Е.А. Горошанская. – 

Харьков, 1999. – 220 с. – Научный руководитель – В.И. Оспищев. 

 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню організації та методики 

обліку й аналізу відтворення основних засобів підприємств харчування. 

У дисертації запропоновано рекомендації щодо удосконалення 

документального оформлення та синтетичного обліку капітальних вкладень, 

їхніх джерел та рухи основних засобів. Досліджено амортизаційну політику і 

внесено пропозиції щодо її удосконалення. Розроблено методичні підходи до 

оцінки ефективності інвестицій в основні засоби і пов’язаних із ними ризиків. 

Запропоновано методику аналізу ефективності використання основних засобів і 

прогнозування їх відтворення. 
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87. Давыдова О.Ю. Разработка технологии соусов из косточковых плодов 

: дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / О.Ю. Давыдова. – Харьков, 1999. – 318 с. – 

Научный руководитель – Л.П. Малюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

соусів із кісточкових плодів. В основу технології покладено максимальне 

збереження біологічно активних речовин, зокрема Р-активних поліфенольних 

сполук та каротиноїдів плодів вишні та абрикосів. Експериментально доведено 

значний стабілізуючий ефект пряно-ароматичної рослинної сировини на 

біофлавоноїди кісточкових плодів. Науково обґрунтовано та розроблено 

рецептури та технологію виробництва соусів із вишні та абрикосів. Одержано 

комплекс даних про харчову цінність та технологічні властивості нових соусів. 

Здійснено впровадження запропонованих розробок у галузь громадського 

харчування та консервне виробництво. 

 

 

88. Жарко И.В. Планирование трудовых ресурсов предприятий розничной 

торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / И.В. Жарко. – Харьков, 1999. – 

252 с. – Научный руководитель – Н.А. Власова. 

 

Дисертаційна робота містить дослідження тенденцій розвитку трудових 

ресурсів підприємств роздрібної торгвлі та методи їхнього планування. У 

дисертації запропоновані комплексна система показників для оцінки 

ефективності використання трудових ресурсів; ряд показників для поглиблення 

аналізу сучасного стану та ефективності використання трудових ресурсів. 

Розроблені методика аналізу затрат, пов’язаних із викристанням трудових 

ресурсів, із метою управління їх розміром для підвищення ефективності 

господарювання; методики планування трудових ресурсів із урахуванням 

специфіки галузі, особливостей конкретного підприємства та можливостей для 

подальшого розвитку. 

 

 

89. Ильдирова С.К. Разработка технологии производства майонезов с 

использованием амаранта багряного : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 /      

С.К. Ильдирова. – Донецк, 1999. – 204 с. – Научный руководитель –               

А.Ф. Коршунова. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню технології виробництва 

майонезів із підвищеною харчовою цінністю та доцільності використання 

добавок амаранту багряного в їх складі. 
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Установлена можливість одержання емульсійних продуктів на основі 

рафінованої дезодорованої соняшникової олії з підвищеною харчовою цінністю 

та споживними якостями за допомогою амаранту багряного. Експерементально 

знайдений багатий антиоксидантний склад різних частин рослини. Показано, 

що листя амаранту та його насіння мають високу поверхневу активність, що дає 

змогу зменшувати в рецептурах майонезів вміст традиційного емульгатора – 

яєчного порошку – та одержувати дієтичні продукти зі зниженим вмістом 

холестирину. Установлено, що добавки амаранту багряного як до соняшникової 

олії, так і в рецептури в процесі виготовлення майонезів значно підвищують 

вміст вітамінів, антиоксидантів та мінеральних речовин у готових виробах, 

роблять кращими їх споживні якості. На основі знайдених закономірностей 

розроблені нові рецептури та технології емульсійних виробів із добавками 

амаранту багряного, які рекомендовані для використання в громадському 

харчуванні. 

 

 

90. Куфтан В.М. Технология мясных изделий из сырья, 

ферментированного протеолитическими препаратами : дисс. ... канд. техн. наук 

: 05.18.16 / В.М. Куфтан. – Харьков, 1999. – 304 с. – Научный руководитель – 

И.В. Лерина. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

м’ясних виробів iз сировини з підвищеним вмістом з’єднувальної тканини, що 

розм’якшена протеолітичними ферментними препаратами. У роботі досліджено 

ферментативну модифікацію м’яса яловичини і виготовлених із нього 

натуральних і фаршевих виробів під впливом нового протеолітичного 

препарата протомегатеріну  Г20Х і папаїну, що традеційно використовується в 

технології м’ясопродуктів. Установлено, що протомегатерін характеризується 

протеолітичною активністю відносно до м’язових з’єднувально-тканинних 

білків як у нативному, так і денатурованому стані. Порівняльними 

дослідженнями протеолітичної активності протомегатеріну і папаїну 

обґрунтована доцільність використання цих препаратів у технології м’ясних 

виробів із сировини, що ферментована протомегатеріном Г20Х. 
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91. Куценко В.А. Разработка и исследование усовершенствованного 

аппарата для замораживания многокомпонентных пищевых смесей : дисс. ... 

канд. техн. наук : 05.18.12 / В.А. Куценко. – Харьков, 1999. – 195 с. – Научный 

руководитель – В.В. Сафонов. 

 

Дисертацію присвячено питанням розробки вдосконаленного фризера з 

поліпшеними показниками продуктивності, надійності та екологічної безпеки. 

Мета роботи досягається завдяки конструктивним заходам, спрямованим на 

ідентифікацію теплопередачі в апараті та захист робочих органів від 

перевантажень, а також переведенню холодильного агрегата на роботу з 

екологічно безпечним холодоагентом R134a. Теоретично обґрунтовано 

ефективність зазначених заходів і визначено раціональні значення технічних 

параметрів удосконаленного апарата. Основні результати праці знайшли 

практичне застосування шляхом упровадження нового апарата на 

підприємствах торгівлі та харчування, які реалізують м’яке морозиво 

споживачам. 

 

 

92. Луценко Д.П. Разработка и исследование малогабаритной установки 

холодного копчения рыбы с рециркуляцией коптильного дыма : дисс. ... канд. 

техн. наук : 05.18.12 / Д.П. Луценко. – Харьков, 1999. – 151 с. – Научный 

руководитель – В.В. Сафонов. 

 

Дисертацію присвячено питанню розробки нової установки для копчення 

риби, яка відрізняється від існуючих підвищеною ефективністю та 

економічністю, малими габаритами та екологічною чистотою виробництва за 

традиційного способу копчення. У ході виконання дисертації розроблено нову 

малогабаритну коптильну установку з рециркуляцією коптильного агента. 

Визначено, що за максимального завантаження камери рибою збільшується     

ККД установки з коптильних речовин, зменшується тривалість копчення в 

розрахунку на обробку одиниці продукції. Запропоновано новий підхід до 

теоретичного дослідження процесу копчення, що є зручним для використання 

під час розрахунків. Здійснено заходи з упровадження нової установки у 

виробництво та одержано позитивні відгуки від фахівців із копчення. 
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93. Мардар М.Р. Товароведная оценка формованных круп, обогащенных 

биологическими добавками : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / М.Р. Мардар. 

– Одесса, 1999. – 222 с. – Научный руководитель – Н.К. Черная. 

 

Дисертацію присвячено питанням створення нових видів продуктів для 

профілактичного харчування населення і товарознавчої оцінки їх якості. У 

роботі розрахована рецептура, проведена оцінка споживних переваг готових 

виробів, визначена їх харчова й енергетична цінність, а також показані зміни, 

що відбуваються з харчовими волокнами (ХВ) та іншими біополімерами в 

процесі отримання і наступної кулінарної обробки формованих круп. 

Отримані результати стали теоретичною передумовою для обґрунтування 

можливості і доцільності збагачування формованих продуктів ХВ та іншими 

біологічними добавками для надання їм певних фізіологічних ефектів. Вивчено 

зміни основних показників якості формованих круп у процесі зберігання і 

встановлено, що вони є продуктами тривалого зберігання. Досліджено 

особливості основних етапів процесу отримання збагачених формованих круп, 

а також представлений їх асортимент і класифікація за функціональним 

призначенням залежно від виду внесенних добавок. 

 

 

94. Мартыненко В.П. Предотвращение банкротства предприятий 

общественного питания : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / В.П. Мартыненко. 

– Харьков, 1999. – 209 с. – Научный руководитель – А.В. Филиппенко. 

 

У дисертаційній роботі сформульовано удосконалене визначення поняття 

«банкрутство» і розкрито його економічну сутність, визначені зовнішні та 

внутрішні фактори банкрутства підприємств громадського харчування, його 

ранні ознаки. Розроблена система попередження банкрутства, яка передбачає 

визначення двох режимів господарювання: саморегуляціі та державного 

регулювання. Запропоновані комплексна система показників щоквартального 

фінансового аналізу з метою своєчасного виявлення причин банкрутства, 

організаційно-економічний механізм запобігання банкрутства і практичні 

рекомендації з його реалізації. Розроблена й обґрунтована економіко-

статистична модель визначення ймовірності банкрутства, рекомендована 

відповідна шкала коефіцієнтів йімовірності банкрутства і запропонований 

механізм поетапного виведення підприємства з кризового стану. 
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95. Отасовие В.Э. Разработка и исследование процесса производства пива 

с использованием несоложенного сорго : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 

В.Э. Отасовие. – Харьков, 1999. – 181 с. – Научный руководитель –               

В.В. Полевич. 

 

Дисертацію присвячено питанням розробки способу і режиму затирання 

під час виробництва пива із заміною 30% солоду на несолоджене зернове сорго. 

У дисертації досліждено вплив часткової заміни солоду зерновим сорго на 

показники процесу приготування та якості сусла і пива. Установлено, що 

введеням ферментних препаратів із визначеним співвідношенням активностей 

можна забезпечити високі показники якості пива із сорго. Запропоновано 

ефективні ферментні препарати, раціональний спосіб затирання та методи 

кількісного оцінювання основних показників сусла й пива, виготовленого з 

використанням сорго. Основні результати праці знайшли промислове 

впровадження на пивоварських підприємствах України під час вироблення із 

заміною солоду на зерно сорго за підтримання високої якості продукції. 

 

 

96. Селютин В.М. Эффективность регионального управления 

общественным питанием : дисс. ... канд. техн. наук : 08.07.05 / В.М. Селютин. – 

Харьков, 1999. – 212 с. – Научный руководитель – Л.Н. Яцун. 

 

Дисертаційна робота містить теоретичні узагальнення та нові методичні 

підходи до оцінки та прогнозування ефективності регіонального управління 

громадським харчуванням. 

Визначені шляхи вдосконалення регіонального управління громадським 

харчуванням, які враховують групи соціальних та економічних задач; 

проведено дослідження інформаційного ринку в ринковій економічній системі, 

виявлені підходи до створення та розвитку системи інформаційної взаємодії 

підприємств громадського харчування з регіональними органами управління; 

розроблена та апробована методика оцінювання ефективності регіонального 

управління підприємствами галузі; розроблена методика мотивації 

підприємницької активності працівників управління підприємствами 

громадського харчування. 
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97. Упатова Е.И. Совершенствование технологии производства соусов 

эмульсионного типа : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Е.И. Упатова. – 

Харьков, 1999. – 183 с. – Научный руководитель – В.С. Кривич. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та вдосконаленню 

технології одержання соусів емульсійного типу, стабілізованих неіоногенними 

поверхнево-активними речовинами на основі ліпідів морських гідробіонтів, до 

складу яких входять жирні кислоти ώ-3, що мають лікувально-профілактичну 

дію. Теоретично та експериментально обґрунтовано технологію одержання 

НПАР на основі оксиетильованих жирних кислот, виділених із риб’ячого жиру, 

різним ступенем оксиетилювання. На підставі проведених досліджень із 

визначення властивостей одержаних НПАР з’ясовано можливі галузі їх 

використання. Визначено поведінку НПАР на модельних системах; виявлені 

закономірності створення прямих емульсій, використаних у виробництві 

майонезу. Одержано комплекс даних про органолептичні та фізико-хімічні 

характеристики низькожирного майонезу з використанням НПАР на основі 

риб’ячего жиру. Досліджено особливості основних етапів технологічного 

процесу одержання низькожирного майонезу, збагаченого жирними вислотами 

ώ-3, які входять до складу емульгатора. 

 

 

98. Храмшина Л.И. Разработка аппарата охлаждения напитков 

промежуточными кремнийорганическими хладоносителями для предприятий 

малого бизнеса : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Л.И. Храмшина. – 

Харьков, 1999. – 187 с. – Научный руководитель – В.В. Сафонов. 

 

Дисертацію присвячено питанням розробки прогресивних апаратів 

охолодження напоїв із підвищеною продуктивністю порівняноі з існуючими 

аналогами. У дисертації розроблено новий метод охолодження напоїв 

низькотемпературним кремнійорганічним холодоносієм, який циркулює в 

системі охолодження за допомогою насоса і підтримується за робочої 

температури холодильною машиною. Установлено, що шляхом раціонального 

вибору типу холодоносія, його масової витрати в системі циркуляції та робочої 

температури можна забезпечити суттєво підвищений темп охолодження напою 

в апараті та рівномірність температури порцій охолодження напоїв, що 

реалізуються споживачам. Запропоновано конструктивне рішення 

розробленого апарата охолодження напоїв кремнійорганічними холодоносіями 

промислового виробництва для підприємств малого бізнесу. Основні 

результати праці знайшли практичне впровадження на підприємствах торгівлі 

та харчування й отримали схвалення спеціалістів галузі. 

 



 
 

~ 68 ~ 
 

99. Юрченко С.Л. Разработка технологии многофункциональных 

полуфабрикотов для производства сладких блюд с пенной структурой : дисс. ... 

канд. техн. наук : 05.18.16. / С.Л. Юрченко. – Харьков, 1999. – 293 с. – Научный 

руководитель – О.А. Гринченко. 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню і розробці технології 

багатофункціональних напівфабрикатів високого ступеня готовності у вигляді 

сухих сумішей. В основу технології покладено сумісне сушіння рецептурних 

компонентів із метилцелюлозою в заданих співвідношениях, що визначає 

поліфункціональне призначення напівфабрикату. Одержано комплекс даних 

про харчову цінність і технологічні властивості напівфабрикату. Обґрунтовано 

та розроблено технології нових збивних солодких страв на основі 

напівфабрикатів. Здійснено впровадження запропанованих розробок у галузь 

громадського харчування. 
 

 

2000 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

100. Артамонова М.В. Разработка технологии желированной продукции с 

использованием микробных полисахаридов : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 

/ М.В. Артамонова. – Харьков, 2000. – 293 с. – Научный руководитель –                

Г.М. Лисюк. 

 

Диссертация посвящена научному обоснованию и разработке технологий 

желейных изделий на основе полисахаридов красных морских водорослей с 

добавками микробных полисахаридов. 

Теоретически и экспериментально доказана целесообразность 

использования добавок микробных полисахаридов – ксампана и полимиксана – 

в производстве желейных изделий для сокращения расхода студнеобразователя. 

Установлено, что упрочняющее действие добавок сохраняется и в 

присутствии основных рецептурных компонентов желейных изделий. Внесение 

ксампана и полимиксана повышает прочность студней с традиционным 

содержанием студенобразователя и сохраняет требуемую величину прочности в 

желейных массах со сниженным расходом как агара, так и агароида. 

Микробиологические исследования показали, что разработанные желейные 

изделия с добавками микробных полисахаридов отвечают действующим 

требованиям к качеству пищевых продуктов и являются безвредными с точки 

зрения микробной обсемененности. 
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101. Кащена Н.Б. Учет и анализ корпоративных ценных бумаг : дисс. ... 

канд. экон. наук : 08.06.04 / Н.Б. Кащена. – Харьков, 2000. – 242 с. – Научный 

руководитель – Н.Н. Гаркуша. 

 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню організації та методики 

обліку та аналізу корпоративних цінних паперів. 

У дисертації запропоновано рекомендації щодо удосконалення 

документального оформлення та синтетичного обліку акцій та облігацій, 

доходів за ними та відображення результатів операцій із корпоративними 

цінними паперами у фінансовій звітності. Розроблено методичні підходи до 

аналізу ринкової вартості акцій і можливості її підвищення. Запропоновано 

методику оцінювання інвестиційних якостей акцій. 

 

 

102. Мольская В.А. Ресурсосберегающий процесс мойки стеклотары для 

пищевых производств : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / В.А. Мольская. – 

Харьков, 2000. – 222 с. – Научный руководитель – О.А. Любавина. 

 

Дисертацію присвячено питанням розробки ефективних способів миття 

склотари на харчових підприємствах. Досліджено процеси електромембранної 

регенерації лугу з відпрацьованного лужного розчину і процеси вилучення 

суспендованих речовин із лужних стоків харчових виробництв. 

Сконструйовано вертикальний відкритий електролізер із катіонообмінними 

мембранами, експерементально обґрунтовано вибір технічних параметрів 

процесу фільтрації стоків, розроблено установку ресурсосберігалього миття 

пляшок, яка дозволяє поліпшити якість миття, економити воду і тепло, 

повертати у виробництво весь луг. Дослідно-промислову установку 

ресурсосберігальної підготовки води для миття пляшок впроваджено на 

Мелітопольському пивзаводі. 

 

 

103. Пархаєва Н.В. Технологія напівфабрикату багатофункціонального 

призначення з гарбуза : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Н.В. Пархаєва. – 

Харків, 2000. – 246 с. – Науковий керівник – А.А. Дубініна. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню технології 

напівфабрикату багатофункціонального призначення підвищеної харчової 

цінності з гарбуза, а також страв та кулінарних виробів на його основі. 

Установлено можливість створення якісно нового продукту з гарбуза за 

допомогою ретельно підібраних рецептурних компонентів шляхом розрахунку 

збалансованості харчового білка за вмістом назамінних амінокислот. 



 
 

~ 70 ~ 
 

Рецептурна суміш напівфабрикату з гарбуза, окрім основної сировини, містить 

яєчний порошок, сухе молоко, мед та крохмаль. З’ясовано, що використанням 

комплексу антиоксидантів листя вишні, чорної смородини, м’яти та меліси 

вдається перешкодити процесам окислення каротиноїдів гарбуза в процесі 

технологічної обробки. Проведено аналіз хімічного складу нового продукту з 

гарбуза, до якого входять вітаміни, мікроелементи, білкові, вуглеводні та 

ліпідні компоненти. Установлена можливість тривалого зберігання 

напівфабрикату за знижених температур, за якого не руйнується комплекс 

фізіологічно-активних речовин продукту, а також не змінюється його 

органолептичні показники. На основі знайдених закономірностей розроблені 

нові рецептури та технології страв і кулінарних виробів із напівфабрикату з 

гарбуза, які рекомендовані для використання в масовому харчуванні. 

 

 

104. Попова Л.А. Организационно-экономические аспекты развития 

универсамов : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / Л.А. Попова. – Харьков, 

2000. – 158 с. – Научный руководитель – И.И. Корольков. 

 

Дисертаційна робота містить дослідження тенденцій організаційно-

економічних аспектів розвитку універсамів і визначення етапів їх розвитку в 

сучасних умовах. 

У дисертації запропоновано низку показників для поглиблення аналізу 

сучасного стану та ефективності використання трудових ресурсів. Розроблено 

методику з визначення ефективності господарської діяльності універсамів. 

 

 

105. Савицкая Н.Л. Оптимизация издержек обращения в предприятиях 

розничной торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / Н.Л. Савицкая. – 

Харьков, 2000. – 219 с. – Научный руководитель – Н.Г. Ушакова. 

 

У дисертації визначено роль і місце витрат в основних концепціях вартості 

товарів і послуг, уточнено сутність витрат як економічної категорії, 

запропоновано рекомендації щодо вдосконалення діючої номенклатури статей 

витарт. Дисертація містить дослідження сучасних тенденцій і умов формування 

витрат підприємств роздрібної торгівлі, відповідно до яких проведена 

систематизація і розкрито механізм впливу чинників на рівень витрат. 

Розроблено моделі аналізу впливу показників діяльності суб’єктів торгівлі на 

формування рівня витрат у динаміці, із урахуванням особливостей 

функціонування підприємств роздрібної торгівлі. 
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106. Сомов А.С. Разработка и исследование процесса СТП-сушки моркови 

: дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / А.С. Сомов. – Харьков, 2000. – 179 с. – 

Научный руководитель – Н.И. Погожих. 

 

Дисертацію присвячено питанням розробки та дослідження процесу 

сушіння моркви змішаним теплопідведенням (ЗТП-сушіння) з використанням 

одноповерхневої функціональної місткості (ФМ) і визначенню раціональних 

режимів цього процесу. У дисертації розроблено новий підхід до проектування 

функціональної місткості, який ґрунтується на врахуванні впливу гідравлічних 

характеристик потоку сушильного агента біля поверхні масообміну на 

ефективність процесу ЗТП-сушіння. Встановленно, що згадані гідравлічні 

характеристики суттєво залежать від конструктивних параметрів ФМ, і на цій 

основі обґрунтовано раціональні значення цих параметрів. Запропоновано 

наукову концепцію побудови алгоритму розрахунку ЗТП-сушарок з 

удосконаленою ФМ. Доведено високий ступінь зберігання цінних харчових і 

біологічних компонентів моркви за умови застосування ЗТП-сушіння з 

удосконаленою ФМ за обраних раціональних режимів сушіння. Основні 

результати роботи знайшли промислове впровадження на підприємствах, які 

виготовляють обладнання для харчової та переробної галузей виробництва. 

 

 

107. Филипенко Е.М. Формирование экономической стратегии 

предприятий розничной торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 /         

Е.М. Филипенко. – Харьков, 2000. – 233 с. – Научный руководитель –.          

Н.А. Власова. 

 

 Дисертаційна робота містить дослідження сутності поняття економічної 

стратегії підприємств роздрібної торгівлі та механізму її формування. У 

дисертації запропоновані комплексна система показників для моніторингу 

зовнішнього середовища; система показників для дослідження внутрішнього 

середовища; метод оцінки конкурентоспроможності підприємств роздрібної 

торгівлі та розроблені технологія формування економічної стратегії; методика 

вибора базової стратегії з урахуванням установлених цілей і СЖЦ підприємств 

торгівлі. 
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108. Цуканова О.В. Учет и анализ заработной платы в предприятиях 

розничной торговли : дисс . ... канд. экон. наук : 08.06.04 / О.В. Цуканова. – 

Харьков, 2000. – 199 с. – Научный руководитель – Н.Н. Гаркуша. 

 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню організації та методики 

обліку й аналізу заробітної плати на підприємствах роздрібної торгівлі. 

У дисертації розроблено пропозиції з організації оплати праці на основі 

безтарифної системи з урахуванням конкретного внеску кожного працівника в 

результаті діяльності підприємства і кінцевих фінансових результатів 

підприємства в цілому; удосконалено форми первинної документації з 

нарахування заробітної плати і розрахунку відпускних на підприємствах 

роздрібної торгівлі; надано пропозиції з удосконалення методики синтетичного 

обліку витрат з оплати праці; удосконалено методику аналізу витрат на оплату 

праці на основі класифікації факторів, що впливають на їхню величину; 

розроблено на основі кількісної залежності методику прогнозного аналізу 

ефективності витрат на оплату праці на підприємствах торгівлі. 

 

 

109. Цуркан Н.М. Разработка рациональных режимов производства 

сушеного быстровосстанавливаемого картофеля : дисс. ... канд. экон. наук : 

05.18.12 / Н.М. Цуркан. – Харьков, 2000. – 187 с. – Научный руководитель – 

Н.И. Погожих. 

 

Дисертацію присвячено теоретичному та експериментальному 

обґрунтуванню раціональних режимів виробництва сушеної 

швидковідновлюваної картоплі, в основу якого покладено новий спосіб – 

сушіння змішаним теплопідводом (ЗТП-сушіння). Визначено та досліджено 

групи факторів, що суттєво впливають на кінетику ЗТП-сушіння: технологічні, 

технічні та процесні. Показано, що ступінь заповнення функціональної 

місткості, ії геометричні розміри, а також раціональний розмір частинок 

подрібненої картоплі визначають як кінетику сушіння, так і продуктивність 

ЗТП-сушарки. Теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено, що 

процес ЗТП-сушіння проходить з ростом ентальпії сушильного агента 

всередині функціональної містскості. Отримано емпіричні формули для 

інженерних розрахунків основних параметрів сушильної установки. На основі 

проведених досліджень розроблено технологічну схему та сушильну установку 

для виробництва сушеної швидковідновлюваної картоплі. 
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110. Юдічева О.П. Товарні властивості ферментованих і маринованих 

кабачків та патисонів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15. / О.П. Юдічева. – 

Львів, 2000. – 279 с. – Науковий керівник – В.А. Жук. 

 

Дисертацію присвячено вивченню можливостей розширення асортименту 

солоно-квашеної та маринованої продукції за рахунок використання для 

переробки кабачків і патисонів різних ботанічних сортів. Досліджено характер 

фізіко-хімічних та мікробіологічних процесів під час ферментації, маринуванні 

та зберіганні (залежно від ботанічного сорту кабачків та патисонів, розміру 

плодів, добавок таніну, попереднього бланшування, режимів стерилізації 

консервів, рецептур маринадної заливки). На основі вивчення споживних 

властивостей, физико-хімічних та органолептичних показників якості 

ферментованих і маринованих кабачків та патисонів визначено оптимальні 

способи ферментації, рецептури та режими теплової обробки. Науково 

обґрунтовано та експериметально підтверджено доцільність застосування 

таніну для стабілізації консистенції ферментованих кабачків та патисонів 

різних сортів. Доведено економічну та соціальну ефективність упровадження у 

виробництво способу ферментації кабачків та патисонів із таніном. 

 

 

111. Яницкий В.В. Товароведная оценка биологически активных 

растительных добавок и их использование в продуктах радиозащитного 

действия : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.15. / В.В. Яницкий. – Харьков, 2000. 

– 255 с. – Научный руководитель – Р.Ю. Павлюк. 

 

Дисертацію присвячено виявленню впливу методів подрібнення 

(кріогенного, дезінтеграторного, «теплового») на формування споживних 

властивостей біологічно активних добавок із нетрадиційної рослинної сировини 

(у формі порошків та екстрактів), а також товарознавчому оцінюванню їх якості 

в процесі виготовлення, зберігання та використання в продуктах (драже, 

цукерки) радіозахисної та імуномодулюючої дії. Науково обґрунтована та 

реалізована можливість використання кріогенного та альтернативного йому 

дезінтеграторного (без застосування холоду) видів побрібнення під час 

отримання БАД із НЛПАРС як способів підвищення якості кінцевого продукту, 

які призводять до додаткового переходу низькомолекулярних БАР та харчових 

речовин із зв’язаного з біополімерами стану у вільний. Показано, що під час 

одержання БАД із НЛПАРС у формі екстрактів за  використання кріогенного 

подрібнення вихід екстроактивних БАР збільшується в 1,5...2,0 разу, а 

швидкість екстракції – в 2...4 рази. Визначені товарознавчі характеристики та 

антиоксидантні властивості 10 видів БАД із НЛПАРС. 
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112. Погожих Н.И. Научные основы теории и техники сушки пищевых 

материалов в массообменных модулях : дисс. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / 

Н.И. Погожих. – Харьков, 2001. – 368 с. – Научный консультант –                        

М.О. Гришин. 

 

Диссертация посвящена разработке теории процесса сушки в 

массообменных модулях, созданию научной концепции расчетов сушилок с 

массообменными модулями, теоретическому и экспериментальному 

обоснованию рациональных режимов производства ассортимента сушеных 

пищевых продуктов. На основании положений неравновесной термодинамики 

определены условия, при которых процесс тепло- и массообмена при сушке 

может быть значительно интенсифицирован. Реализовать все эти условия 

предложено в так называемых массобменных модулях, типы которых являются 

моделями реальных устройств. В случае использования горячего воздуха как 

теплоносителя эти устройства названы функциональными емкостями (ФЕ), а 

способ – сушка смешанным теплоподводом (СТП). Доказано, что ФЕ с 

материалом, который обезвоживается, следует рассматривать как объект 

сушки, а кинетика и критические особенности процесса зависят как от 

внешних, так и от внутренних факторов процесса. Установлено, что 

гидродинамика обтекания массообменного зазора ФЕ является определяющим 

фактором процесса сушки в массообменных модулях. Предложенная 

термодинамическая модель процесса сушки в массообменных модулях 

основана на том, что система «ФЕ + обезвоживаемый материал» имеет два 

состояния, одно из которых неустойчивое с максимумом свободной энергии, а 

второе устойчивое с минимумом свободной энергии. Полная физическая 

модель процесса формирует принципы сушки в ФЕ: создание внешних условий 

для  перехода системы из слабооткрытого в открытое состояние; создание 

внутренних условий для поддержания неравновесия на отрезке времени, 

достаточном для полного осуществления процесса. Первый принцип относится 

к задачам сушильной техники, второй – к технологии сушки. Исследованиями 

доказана высокая эфективность СТП-сушки. 

Проведены испытания и внедрение в производство технологий, проектно-

конструкторской документации и сушильного оборудования. Определены 

перспективные направления развития СТП-технологий для производства 

широкого ассортимента пищевой продукции. 
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113. Сердюк Л.В. Научное обоснование формирования качества 

комбинированных зерновых продуктов повышенной пищевой ценности : дисс. 

... д-ра техн. наук : 05.18.15 / Л.В. Сердюк. – Харьков, 2001. – 339 с. + прил. : 

191 с. – Научный консультант – И.В. Сирохман. 

 

Дисертацію присвячено проблемі формування якості комбінованих 

зернових продуктів шляхом збагачення її природними добавками рослинного та 

тваринного походження, що дозволяє отримати готові вироби з певними 

показниками споживчих властивостей. У роботі розглянуто процеси, які 

відбуваються в гетерогенних харчових системах під час технологічної обробки, 

що приводить до зміни структури та функціональних властивостей введених 

добавок і біополімерів вихідної зернової сировини – крохмалю та білка. 

Виявлено, що саме в результаті цих перетворень формується якість готових 

виробів. Проведено комплексну товарознавчу оцінку нових видів комбінованих 

зернових продуктів і показано, що вони характеризуються підвищеною 

харчовою цінністю, збалансованістю за вмістом крохмалю і білка, а також 

харчових волокон, мінеральних речовин, вітамінів тощо. 

 

 

114. Топольник В.Г. Научное обоснование и разработка количественных 

показателей качества процесса производства продуктов питания : дисc. ... д-ра 

техн. наук : 05.18.12 / В.Г. Топольник. – Донецк, 2001. – 544 с. – Научный 

консультант – А.С. Ратушный. 

 

Дисертацію присвячено розвитку наукової бази кількісної оцінки якості 

найважливіших складових процесу виробництва кулінарної продукції. 

Обґрунтовано взаємозв’язки в цілісній системі й системах об’єктів, 

властивостей і показників якості складових процесу. Уперше розроблено 

математичні моделі показників якості кулінарної сировини і системи технічних 

засобів, розрахунку коефіцієнтів вагомості показників під час комплексного 

оцінювання. Рівень якості сировини, обладнання, технологічної обробки і 

готової кулінарної продукції централізованого виробництва визначено за 

комплексним показником. Визначено обладнання, випуск якого доцільно 

припинити через низьку якість. Здійснено практичне впровадження результатів 

дослідження. 
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115. Афанасьева В.А. Товароведная оценка антиоксидантных 

фитодобавок из натуральных пряностей и майонезов на их основе : дисс. ... 

канд. техн. наук : 05.18.15 / В.А. Афанасьева. – Харьков, 2001. – 215 с. – 

Научный руководитель – Р.Ю. Павлюк. 

 

Дисертацію присвячено вивченню антиоксидантних, антибактеріальних і 

фунгіцидних властивостей фітодобавок із натуральних прянощів у формі 

екстрактів та порошків, їх використанню під час виготовлення майонезів із 

метою підвищення їх терміну зберігання та збільшення вмісту біологічно 

активних речовин (БАР). 

Досліджено якість натуральних прянощів та вплив різних чинників на 

водно-спиртову екстракцію БАР із натуральних прянощів. Вивчено вплив 

фітодобавок з натуральних прянощів на якість майонезів у процесі зберігання. 

Установлено пряму залежність антиоксидантної, антибактеріальної та 

фунгіцидної активності від вмісту БАР. Досліджено вплив фітодобавок із 

прянощів на процеси перекисного окиснення ліпідів, (ПОЛ)-накопичення 

перекису, гідроперекису, а також продуктів більш глубокого розпаду ПОЛ 

(первинних і вторинних продуктів розпаду) в майонезах під час зберігання. 

Розроблено нові рецептури майонезів із використанням фітодобавок та вивчено 

їх товарознавчі характеристики. 

 

 

116. Бабкіна І.В. Удосконалення процесу теплової обробки харчових 

продуктів інфрачервоним випромінюванням : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 

/ І.В. Бабкіна. – Харків, 2001. – 350 с. – Науковий керівник – В.М. Михайлов. 

 

Дисертацію присвячено теоретичному та експериментальному 

обґрунтуванню напрямів інтенсифікації теплової обробки харчових продуктів 

інфрачервоним (ІЧ) випромінюванням. 

Визначено вплив складу газового середовища та оптичних властивостей 

харчових продуктів, зокрема багатокомпонентних, на ефективність 

використання променевої енергії. 

Запропоновано комбінований спосіб теплової обробки харчових продуктів 

у середовищі з підвищеним вмістом двоокису вуглецю за умов ІЧ-

випромінювання та технологічний процес виробництва м’ясних січених 

виробів, що дозволяють знизити матеріальні та енергетичні витрати і досягти 

високої якості готової кулінарної продукції. 
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Розроблено апарат для теплової обробки, який характеризується 

багатофункціональним призначенням та дозволяє реалізувати розроблений 

комбінований спосіб теплової обробки харчових продуктів у середовищі з 

підвищеним вмістом двоокису вуглецю. 

 

 

117. Близнюк О.П. Экономико-организационный механизм 

функционирования оптовой торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / 

О.П. Близнюк. – Харьков, 2001. – 250 с. – Научный руководитель –                       

Л.П. Васильева. 

 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню економіко-організаційного 

механізму функціонування оптової торгівлі з метою вдосконалення його в 

умовах трансформації національної економіки. 

У дисертації визначено роль і місце оптової торгівлі у сфері товарного 

обігу, особливості її функціонування на сучасному етапі реформування 

економіки. Уточнено зміст поняття «оптова торгівля». Розроблено 

класифікацію функцій оптової торгівлі та основних організаційних форм 

оптових посередників у каналах товаропросування. Визначено основні 

тенденції розвитку економіко-організаційного механізму функціонування 

оптової торгівлі в Україні. 

Запропоновано основні стратегічні напрями реформування оптової торгівлі 

в системі розвитку ринкової інфраструктури, розроблено комплекс заходів для 

розвитку оптових продовольчих ринків. Визначено основні напрями інтеграції 

оптової ланки торгівлі з метою вдосконалення організації системи 

товаропросування на основі логістичного підходу. Подано методичні 

рекомендації з удосконалення комерційно-посередницької діяльності 

підприємств оптової торгівлі. 

 

 

118. Большакова В.А. Технология паст эмульсионного типа с 

использованием зернобобового сырья : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

В.А. Большакова. – Харьков, 2001. – 252 с. – Научный руководитель – 

О.А. Гринченко. 

 

Дисертацію присвячено розробці науково обґрунтованої технології паст 

емульсійного типу з використанням зернобобової сировини, підданої 

високотемпературній екструзійній обробці. 

Визначено, що екструдування зернобобової сировини спричиняє зміни її 

хімічного складу та фізико-хімічних властивостей, які в комплексі приводять до 

підвищення емульгованої здатності. Вивчено вплив технологічних чинників та 
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компонентного складу на емульговану здатність систем, що містять екструдати. 

Визначено та обґрунтовано технологічні параметри одержання стабільних 

емульсій на основі екструдатів зернобобових. 

На основі знайдених закономірностей розроблено рецептури та технологію 

виробництва паст закусочних із використанням екструдатів зернобобових. 

Одержано комплекс даних про харчову цінність і технологічні властивості 

нових паст. Здійснено впровадження запропонованих розробок у галузь 

громадського харчування. 

 

 

119. Житный В.Е. Совершенствование анализа операций с давальческим 

сырьем во внешнеэкономических отношениях : дисс. ... канд. экон. наук : 

08.06.04 / В.Е. Житный. – Луганск, 2001. – 220 с. – Научный руководитель – 

В.И. Чиж. 

 

Дисертацію присвячено питанням удосконалення методики аналізу 

операцій із давальницькою сировиною. Визначено економічну сутність 

операцій із ДС, стратегію використання ДС у господарській практиці. 

Обґрунтовано концептуальну схему аналізу, систему чинників, оцінних 

критеріїв та показників; визначено процедури, які обумовлюють системний 

підхід до аналізу операцій з давальницькою сировиною. 

Розроблено методики порівняльного міжгалузевого аналізу та 

маржинального аналізу операцій із давальницькою сировиною. Запропоновано 

методики аналізу фінансово-господарської активності підприємства та аналізу 

ресурсоємності переробки давальницької сировини, що дозволяє визначити 

ресурсоємності виробництва та пріоритетні напрями розвитку галузей, які 

забезпечують ефективне використання регіональних ресурсів. 

 

 

120. Каплина Т.В. Разработка технологии мучных изделий с 

использованием дрожжей, активированных в переменном магнитном поле : 

дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Т.В. Каплина. – Харьков, 2001. – 227 с. – 

Научный руководитель – Г.М. Лисюк. 

 

Теоретично обґрунтовано перспективність інтенсифікації процесу 

виробництва борошняних виробів із дріжджового тіста внаслідок активації 

дріжджів у змінному магнітному полі із мікровихровим перемішуванням 

середовища. 

Установлено оптимальний вміст борошна в середовищі активації та 

оптимізовано параметри процесу в апараті ВА-100. Розроблено спосіб активації 



 
 

~ 79 ~ 
 

дріжджів. Вивчено вплив обробки на компоненти середовища активації: 

дріжджі, воду, борошно. 

Досліджено вплив активації на процеси тістоведення. Розроблено 

прискорену технологію борошняних виробів зі скороченим до 30…35% 

процесом бродіння, а також технології зі зменшеною на 30% витратою 

дріжджів у рецептурах борошняних виробів. 

Проведено апробацію нових технологій у виробничих умовах. Розроблено 

нормативну документацію на борошняні вироби, визначено економічну 

ефективність. 

 

 

121. Козлова С.Г. Разработка ускоренной технологии дрожжевого теста с 

использованием микробного экзополисахарида ксампана : дисс. ... канд. техн. 

наук : 05.18.16 / С.Г. Козлова. – Харьков, 2001. – 281 с. – Научный 

руководитель – Г.М. Лисюк. 

 

Установлено, що використання ксампану для активації дріжджів 

призводить до покращення їх підйомної сили на (37,0±1,50)%, осмочутливості – 

на (32,0±1,5)%, зимазної та мальтазної активності дріжджів на (30,0±1,5)% і 

(20,0±1,0)% відповідно. На підставі цих даних розроблено спосіб активації 

пресованих дріжджів за вмісту ксампану. 

Досліджено вплив активації дріжджів на процеси визрівання нездобного і 

здобного безопарного тіста. Розроблено прискорену технологію безопарного 

дріжджового тіста зі скороченою на (25,0±1,0)% тривалістю бродіння, а також 

зі зниженою нормою закладки активованих дріжджів до 20%. 

Запропоновано технологію виробництва здобного тіста безопарним 

способом, що сприяє скороченню процесу бродіння напівфабрикату до 

(33,0±1,5)%. Проведено апробацію нових технологій у виробничих умовах. 

Розроблено нормативну документацію на дріжджові вироби та визначено 

економічний ефект від їх упровадження. 

 

 

122. Краснокутская Н.С. Методические аспекты оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий розничной торговли : дисс. ... канд. экон. наук 

: 08.07.05 / Н.С. Краснокутская. – Харьков, 2001. – 226 с. – Научный 

руководитель – Н.А. Власова. 

 

 У дисертаційній роботі розкрито зміст поняття «інвестиційна 

привабливість підприємства», визначено основні складові інвестиційної 

привабливості підприємств роздрібної торгівлі. Запропоновано системи 

показників та розроблено методичні підходи до оцінювання фінансової, 
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асортиментної та територіальної привабливості підприємств роздрібної торгівлі 

як передумови формування позитивних інвестиційних якостей. Розроблено 

методику інтегральної оцінки інвестиційної привабливості торговельних 

підприємств з урахуванням вагомості окремих складових. Подано методичні 

рекомендації з підвищення рівня інвестиційної привабливості за рахунок 

внутрішніх можливостей формування додаткової вартості підприємства. 

 

 

123. Лактіонов О.В. Економічний механізм біржової торгівлі в управлінні 

ціновим ризиком : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 / О.В. Лактіонов. – Харків, 

2001. – 248 с. – Науковий керівник – Н.М. Внукова. 

 

Методичне обґрунтування методів управління ціновим ризиком дозволило 

розглянути хеджування як ефективний метод біржового страхування та 

визначити способи мінімізації ризику за допомогою біржової торгівлі 

форвардними, ф’ючерсними й опціонними контрактами, які описані 

алгоритмами. 

Оптимізація рівня цінового ринку базується на визначенні факторів 

впливу, з урахуванням яких розроблено моделі, методики прогнозування 

біржової ціни та кількісне визначення рівня цінового ризику. Запропоновано 

методику визначення умов запровадження певних біржових стратегій та її 

критерії оптимальності, за яких торговельна діяльність суб’єктів ринку має 

очікуваний фінансовий результат. Коректність її побудови підтверджується 

характеристиками використаних біржових стратегій. 

 

 

124. Мостовая Л.Н. Технология десертной продукции эмульсионного типа 

с использованием стабилизационных систем на основе крахмала : дисс. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / Л.Н. Мостовая. – Харьков, 2001. – 304 с. – Научный 

руководитель – О.А. Гринченко. 

 

Дисертацію присвячено розробці науково обґрунтованої технології 

десертної продукції емульсійного типу з використанням стабілізаційних систем 

на основі крохмалю та продуктів його модифікації. 

Вивчено вплив технологічних чинників та компонентного складу на 

структурно-механічні властивості, емульгувальну здатність, стабільність 

крохмальних дисперсій, продуктів гідролізу, систем «крохмальний клейстер –

гідролізат». Визначено, що цілеспрямована термокислотна обробка крохмалю 

приводить до накопичення декстринів, які характеризуються високою 

емульгувальною здатністю, суттєво стримують ретроградаційні процеси. 
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Обґрунтовано технологічні параметри одержання кінетично й агрегативно 

стабільних емульсій на основі систем «крохмальний клейстер – гідролізат». 

На основі визначених закономірностей розроблено та обґрунтовано 

рецептури й технологію десертної продукції емульсійного типу з 

використанням стабілізаційних систем на основі крохмалю. Одержано 

комплекс даних про харчову цінність, споживні та технологічні властивості 

нової продукції. Здійснено впровадження запропонованих розробок на 

підприємствах громадського харчування. 

 

 

125. Наумова Т.А. Научные основы учета собственного капитала и анализ 

инвестиционной привлекательности акционерных обществ : дисс. ... канд. экон. 

наук : 08.06.04 / Т.А. Наумова. – Харьков, 2001. – 261 с. – Научный 

руководитель – Н.С. Акимова. 

 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню організації та методики 

обліку власного капіталу та аналізу інвестиційної привабливості акціонерних 

підприємств. 

У дисертації запропоновано рекомендації з удосконалення 

документального оформлення, синтетичного та аналітичного обліку власного 

капіталу, формування дивідендної політики акціонерного товариства. 

Розроблено економетричну модель оцінки потенціалу корпоративних 

підприємств з метою залучення інвестицій шляхом зовнішнього фінансування. 

 

 

126. Пономарева Ю.В. Формирование эффективной закупочной политики 

предприятий розничной торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 /         

Ю.В. Пономарева. – Харьков, 2001. – 273 с. – Научный руководитель –         

Н.А. Власова. 

 

У дисертаційній роботі розкрито сутність понять «закупівлі», «управління 

закупівлями», «закупівельна політика», «ефективність закупівельної політики» 

торговельних підприємств, запропоновано критерії, обґрунтовано систему 

показників та розроблено методичний інструментарій для оцінювання 

ефективності закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі, надано 

технологію формування ефективної закупівельної політики, подано методичні 

рекомендації з підвищення ефективності закупівельної політики підприємств 

роздрібної торгівлі. 
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127. Пронин И.А. Разработка процессов длительного хранения и удаления 

чешуи с тушек прудовой рыбы : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 /               

И.А. Пронин. – Харьков, 2001. – 185 с. – Научный руководитель –                 

Г.М. Постнов. 

 

Дисертацію присвячено теоретичному й експериментальному 

обґрунтуванню процесів тривалого зберігання живої риби та гідротермічного 

способу видалення луски з тушок ставкової риби (короп і товстолобик), 

основою якого є ослаблення величини зв’язку «луска-шкіра» під час 

термостатування в гарячій воді (60...75˚С). 

Визначено та досліджено фактори, що суттєво впливають на силу зв’язку 

«луска-шкіра»: маса риби, умови зберігання в живому вигляді, термін 

зберігання в охолодженому вигляді, температура нагрівального середовища, 

тривалість термостатування. Для коропа та товстолобика підібрані емпіричні 

рівняння для визначення величини зв’язку «луска-шкіра» залежно від маси 

тушок. 

Проведені дослідження дозволили виявити раціональні режими 

термостатування та розробити технологічні вимоги до апарата. 

Експериментальний зразок апарата виготовлено та випробувано на 

підприємстві «Холодильник» (м. Суми). Використання апарата дозволяє 

впровадити розроблену комплексну технологію переробки ставкової риби. 

 

 

128. Прудникова Т.И. Товароведная оценка гомогенных фитодобавок из 

хрена, изготовленных при помощи криогенного измельчения : дисс. ... канд. 

техн. наук : 05.18.15 / Т.И. Прудникова. – Харьков, 2001. – 209 с. – Научный 

руководитель – Р.Ю. Павлюк. 

 

Дисертацію присвячено товарознавчій оцінці гомогенних харчових 

фітодобавок із коренів хрону, одержаних за допомогою кріогенного 

подрібнення, в процесі виготовлення, зберігання та використання в нових 

приправах. Установлена пряма залежність фітонцидної активності хрону від 

вмісту ароматичних речовин. Показано вплив різних видів подрібнення 

(кріогенного та традиційного) на споживчі властивості фітодобавок і виявлено 

активні речовини. Визначено закономірності впливу різних факторів (ступеня 

подрібнення, температури заморожування, рH середовища) на активність 

пероксидази хрону з метою її блокування в разі отримання фітодобавок із 

застосуванням кріогенного подрібнення. Розроблено низькотемпературний 

спосіб зменшення кількості мікроорганізмів у фітодобавках із застосуванням 

рідкого азоту, що полягає у використанні високих швидкостей заморожування в 

діапазоні 50...400˚С/хв до кінцевих температур –30...–50˚С та нижче. 
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Розроблено рецептури нових кетчупів і приправ на основі фітодобавок та 

вивчено їх товарознавчі характеристики. 

 

 

129. Сахневич В.С. Товароведная характеристика комбинированных 

консервов из прудовой рыбы : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.15 /                           

В.С. Сахневич. – Харьков, 2001. – 172 с. – Научный руководитель –               

А.Т. Васюкова. 

 

Дисертацію присвячено питанням розроблення нових видів консервів із 

ставкової риби з урахуванням їх безвідходної технології та товарознавчої 

оцінки якості. У роботі обраховані рецептури, проведена оцінка споживчих 

переваг консервів, виявлена їх харчова, біологічна та енергетична цінність, а 

також наведені зміни, які відбуваються з рибою в процесі посолу, складання у 

банки та стерилізації. Отримані результати були покладені в основу 

теоретичних передумов для обґрунтування технологічних процесів отримання 

натуральних, у соусі та риборослинних консервів. Вивчено зміни основних 

показників їх якості в процесі зберігання і виявлено, що доброякісність 

продуктів зберігається впродовж двох років. Досліджені особливості основних 

етапів процесу консервування риби, а також реалізації готової продукції. 

 

 

130. Селютіна Г.А. Товарознавча оцінка ревеню та аґрусу і паст на їх 

основі : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Г.А. Селютіна. – Харків, 2001. –

243 с. – Науковий керівник – А.А. Дубініна. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню формування якості паст 

із ревеню та аґрусу з підвищеним вмістом біологічно активних речовин і 

лімітованим вмістом контамінантів. Досліджено сортовий вплив сировини на 

ступінь накопичення і локалізацію в тканинах ревеню та аґрусу шкідливих 

речовин. Вивчено вплив технологічних чинників на ступінь зниження в 

сировині солей важких металів, радіонуклідів, нітратів, пестицидів і 

мікотоксинів;  розроблено спосіб, що дозволяє значно зменшити вміст 

контамінантів у ревені та аґрусі. На основі вирішення математичної задачі 

оптимізації якості продукту і проведених експериментальних досліджень 

визначено рецептурний склад паст із ревеню та аґрусу, який забезпечує їх 

високі органолептичні показники, задану консистенцію і відповідає вимогам 

збалансованності за вітамінним, мінеральним і вуглеводним складом. 

Установлено економічну і соціальну ефективність від упровадження паст із 

ревеню та аґрусу у виробництво. 
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131. Семенюк Д.П. Исследование процесса и усовершенствование 

оборудования для приготовления мягкого мороженого, обогащенного 

молочным белком : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Д.П. Семенюк. – 

Харьков, 2001. – 217 с. – Научный руководитель – В.В. Сафонов. 

 

Дисертацію присвячено питанням дослідження процесу фризерування та 

вдосконаленння обладнання та виробництва м’якого морозива, збагаченого 

молочним білком. Установлено, що навантаження на основні вузли зазначеного 

обладнання суттєво залежить від реологічних властивостей вихідних сумішей. 

З урахуваням цього обґрунтовано напрями вдосконалення вузлів: аератора, 

шнек-мішалки, вихідного пристрою. На базі результатів досліджень розроблено 

фризер для приготування м’якого морозива, збагаченого молочним білком, з 

поліпшеними показниками продуктивності та екологічної чистоти. 

Запропоновано алгоритм розрахунку основних параметрів режиму роботи 

холодильного агрегату фризера з метою встановлення раціональних значень 

цих параметрів. Доведено високу якість кінцевого продукту, виробленого на 

вдосконаленому обладнанні за обраного режиму фризерування. Основні 

результати роботи знайшли промислове впровадження на підприємствах, які 

виробляють обладнання для харчової та переробної галузей виробництва. 

 

 

132. Смірнова І.В. Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / І.В. Смірнова. – Харків, 2001. – 199 с. – 

Науковий керівник – В.М. Савченко. 

 

Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням організації 

обліку незавершеного виробництва. У роботі досліджені сутність і зміст 

категорії «незавершене виробництво», її місце та роль у сучасній обліковій 

системі, систематизовано існуючі визначення незавершеного виробництва. 

Проаналізовано діючі методичні підходи до обліку незавершеного виробництва 

на промислових підприємствах регіону, зокрема до визначення залишків 

незавершеного виробництва в натуральному вираженні, їх грошової оцінки та 

розподілу поточних витрат між собівартістю незавершеного виробництва та 

готової продукції; визначено облікові процедури, що оптимізують облік 

незавершеного виробництва. Розроблено методику обліку та розподілу витрат 

незавершеного виробництва відповідно до вимог національних облікових 

стандартів, запропоновано систему заходів із забезпечення формування 

комплексних залишків незавершеного виробництва в оптимальному розмірі; 

сформовано інформаційну базу для визначення цінової політики підприємства; 

розроблено автоматизований комплекс рішення задачі «Оцінка незавершеного 

виробництва». 
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133. Тарасова Т.А. Организационно-методические аспекты учета и 

анализа товародвижения в предприятиях розничной торговли : дисс. ... канд. 

экон. наук : 08.06.04 / Т.А. Тарасова. – Харьков, 2001. – 250 с. – Научный 

руководитель – А.П. Гринько. 

 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню організації та методики 

обліку й аналізу товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі. У 

дисертації запропоновано рекомендації з удосконалення методики оцінювання 

товарних запасів, синтетичного обліку товарних операцій. Розроблено 

методичні підходи до організаційно-технологічного процесу використання 

ПЕОМ в управлінні та обліку товарними потоками підприємств торгівлі. 

Запропоновано методику прогнозування ефективності використання товарних 

запасів. 

 

 

 134. Ткачева С.С. Методические аспекты разработки стратегии 

предприятий общественного питания : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 /    

С.С. Ткачева. – Харьков, 2001. – 276 с. – Научный руководитель – Л.Н. Яцун. 

 

У дисертаційній роботі розкрито суть понять «стратегія» та «цілі», 

узагальнено та систематизовано принципи класифікації стратегій і цілей 

підприємств, запропоновано та обґрунтовано системи показників і розроблено 

методичні підходи до стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього 

середовища підприємств громадського харчування як важливого етапу 

розробки стратегії. Розроблено методику формування портфеля стратегій 

підприємств громадського харчування й алгоритм формування стратегії 

підприємств харчування. 

 

 

135. Чехунов Н.В. Рыночная трансформация внутренней торговли 

Украины : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / Н.В. Чехунов. – Харьков, 2001. – 

188 с. – Научный руководитель – Н.Г. Ушакова. 

 

У дисертаційній роботі розкрито зміст процесу ринкової трансформації 

внутрішньої торгівлі України, виявлено, досліджено і класифіковано фактори й 

умови зазначеного процесу.  

Розроблено практичні рекомендації, спрямовані на формування державної 

політики як елемента макроекономічної політики держави, створення 

адекватної умовам ринкової економіки соціально-економічної, функціональної 

та організаційно-економічної структури внутрішньої торгівлі, системи 
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інформаційного забезпечення діяльності органів державного регулювання 

(регіонального рівня) галузі. 

 

 

136. Юдіна Т.І. Розробка молочно-білкового концентрату зі сколотин та 

його використання у технологіях продуктів харчування : дис. ... канд. техн. наук 

: 05.18.16. / Т.І. Юдіна. – Харків, 2001. – 214 с. – Науковий керівник –             

Г.В. Дейниченко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

молочно-білкового концентрату (МБК) зі сколотин із метою його подальшого 

використання у виробництві кулінарної продукції підвищеної харчової 

цінності. 

Проведено комплексний аналіз вітчизняних та зарубіжних літературних 

джерел із проблеми використання сколотин у технологіях продуктів 

харчування. 

Обґрунтовані та визначені умови й режими процесу копреципітації білків 

сколотин, що забезпечують високий ступінь їх використання та отримання 

МБК із покращеними сенсорними показниками. Визначений комплекс фізико-

хімічних, технологічних властивостей, харчової цінності МБК зі сколотин. 

Отримана сукупність опорних даних із функціонально-технологічних 

властивостей багатокомпонентних харчових систем на основі МБК з метою 

цілеспрямованого використання його у виробництві продукції громадського 

харчування. Науково обґрунтовані технології кулінарних виробів із 

використанням МБК зі сколотин, розроблено нормативну документацію на нові 

види продукції. Основні результати роботи впроваджено на підприємствах 

молочної промисловості та громадського харчування України. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

137. Кириева Т.В. Научные основы интенсификация производства и 

повышения качества киргизских национальных мучных изделий : дисс. ... д-ра 

техн. наук : 05.18.16 / Т.В. Кириева. – Бишкек, 2002. – 369 с. – Научный 

консультант – А.И. Черевко. 

 

Дисертацію присвячено питанням розробки прогресивних технологій 

виробництва киргизьких національних борошняних виробів із дріжджового 

тіста, які відрізняються прискореним процесом приготування та підвищеними 

показниками якості. Для досягнення цієї мети запропоновано додавати в тісто 

на стадії активації дріжджів добавки різної природи, зокрема з дикорослої 

сировини, що росте в Киргизстані на великих площах. Обґрунтовано вибір 

окремих видів добавок, які значно прискорюють процес бродіння тіста та 

збагачують хімічний склад борошняних виробів біологічно активними 

речовинами. Розроблено прогресивні технологічні схеми виробництва добавок 

та прогресивних киргизьких національних борошняних виробів із їх 

додаванням, складено нормативну документацію на нові вироби, зроблено 

оцінку економічного та соціального ефекту від їх практичного впровадження в 

народне господарство Киргизстану. Результати роботи впроваджено на 

підприємствах харчування, які реалізують киргизькі національні борошняні 

вироби населенню Киргизстану. 

 

 

138. Полевич В.В. Моделювання технологічних процесів і розробка 

прогресивного обладнання для переробки харчової сировини : дис. ... д-ра техн. 

наук : 05.18.12 / В.В. Полевич. – Харків, 2002. – 354 с. – Науковий консультант 

– О.І. Черевко. 

 

Дисертацію присвячено питанням розробки математичних моделей 

технологічних процесів переробки харчової сировини в напівфабрикати і готові 

кулінарні вироби, а також створення на цій теоретичній основі прогресивних 

технологічних процесів і обладнання для їх реалізації. Розроблена загальна 

методологія створення прогресивних технологічних процесів і вдосконаленого 

обладнання для переробки зернової рослинної сировини, а також окремих 

етапів цих процесів. Побудовано матеметичні моделі одержання концентрату 

сухих біополімерів, агломерації під час приготування харчових концентратів із 

зернової сировини, виходу екстрактивних речовин із частинок сировини, 
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отримання відварів із зернової сировини, процесу напівбезперервної екстракції 

в харчовій технології, а також кінетики процесів обрушування зерен і насіння 

та екстрагування частинок сировини. Запропоновано вдосконалене обладнання 

для первинної обробки зернової сировини, приготування й охолодження пива. 

Результати праці знайшли практичне впровадження на багатьох переробних і 

харчових підприємствах України. 

 
 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

139. Горбатюк Н.Н. Учет и анализ финансово-хозяйственной 

деятельности в совместных предприятиях : дисс. ... канд. экон. наук : 08.06.04 / 

Н.Н. Горбатюк. – Харьков, 2002. – 205 c. – Научный руководитель –              

Л.Н. Янчева. 

 

У дисертаційній роботі викладено соціально-економічну сутність спільних 

підприємств, обґрунтовано рекомендації щодо методичних та організаційних 

питань ведення обліку й аналізу в спільних підприємствах України, зокрема: 

 – запропоновано рекомендації щодо синтетичного обліку основних 

засобів, розрахунків з іноземними партнерами; 

 – розроблено методику та комп’ютерну програму перерахування 

фінансової звітності у валюту іноземного інвестора; 

 – запропоновано алгоритм проведення фінансово-економічного аналізу 

діяльності спільних підприємств; 

 – побудовано мультиплікативну модель економічного потенціалу; 

 – розроблено економіко-математичну модель прогнозування 

рентабельності власного капіталу. 

 

 

140. Горяйнова Ю.А. Розробка технології виробів з пісочного тіста з 

використанням чорноплідної горобини : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

Ю.А. Горяйнова. – Донецьк, 2002. – 231 с. – Науковий керівник – О.О. Шубін. 

 

Дисертацію присвячено розробці технології виробів із пісочного тіста 

підвищеної харчової цінності зі зниженим вмістом жиру та науковому 

обґрунтуванню доцільності використання добавок із плодів чорноплідної 

горобини в їх складі. 

На основі аналізу літературних даних показано актуальність проблеми 

підвищення харчової цінності борошняних кондитерських виробів та зниження 

їх калорійності за допомогою добавок нетрадиційної рослинної сировини. У 
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цьому аспекті викликає інтерес така рослина, як чорноплідна горобина, плоди 

якої є джерелом вітамінів, мікроелементів, цукрів, органічних кислот, каротину, 

поліфенольних речовин-біофлавоноїдів. 

Вивчено вплив ДЧГ на активність протеолітичних та амілолітичних 

ферментів пшеничного борошна, на стан жирового компонента пісочного тіста 

та його реологічні властивості, установлена раціональна концентрація ДЧГ. 

Досліджені фізико-хімічні, органолептичні, мікробіологічні показники 

нових видів печива. На ці види продукції розроблено і затверджено нормативну 

документацію. 

 

 

141. Дуб В.В. Вдосконалення процесу подрібнення харчової сировини та 

обладнання для його реалізації на підприємствах харчування : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.12 / В.В. Дуб. – Харків, 2002. – 229 с. – Науковий керівник – 

О.О. Простаков. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню вдосконалення процесу 

подрібнення харчової сировини та обладнання для його реалізації на 

підприємствах харчування. Визначено вплив конструктивно-експлуатаційних 

параметрів обладнання для реалізації процесу подрібнення на показники якості 

фаршевих продуктів, а також на енергетичні та техніко-економічні параметри 

процесу подрібнення. Розроблені практичні рекомендації з удосконалення 

процесу подрібнення харчової сировини в умовах підприємств харчування.  

Розроблено методику розрахунку необхідної потужності електродвигунів 

м'ясорубок, використання якої дозволяє уточнити результати розрахунків. 

Розроблено методику та установку для проведення дисперсного аналізу 

фаршевих продуктів, використання якої дозволяє істотно інтенсифікувати ці 

процеси. 

Розроблено та виготовлено комплект робочих органів м’ясорубок, що 

дозволяє знизити загальну енергоємність та трудомісткість процесу 

подрібнення, розширити діапазон функціональних можливостей подрібнювачів 

та покращити показники якості одержуваних фаршів. Здійснено комплекс 

заходів з упровадження наукових розробок у виробництво шляхом розробки, 

виготовлення та апробації модернізованих робочих органів м’ясорубок у 

виробничих умовах. 

 

 

142. Дядюк М.А. Экономическая оценка и определение приемлемого 

уровня операционно-финансового риска в предприятиях розничной торговли : 

дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / М.А. Дядюк. – Харьков, 2002. – 232 с. – 

Научный руководитель – Н.А. Власова. 
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У дисертаційній роботі визначено сутність та галузеві особливості 

економічного ризику підприємств торгівлі. Обґрунтовано критерії та систему 

показників щодо дослідження сукупного операційно-фінансового ризику 

підприємств торгівлі, розроблено методичний інструментарій його оцінювання. 

Надано технологію комплексного дослідження і визначення прийнятного рівня 

сукупного ризику в підприємствах роздрібної торгівлі, який дозволяє 

комп’ютеризувати розрахунково-аналітичні процедури. 

 

 

143. Ершидат О.Т. Разработка электромембранной установки 

минерализованных артезианских вод для промышленных производств : дисс. ... 

канд. техн. наук : 05.18.12. / О.Т. Ершидат. – Харьков, 2002. – 147 с. – Научный 

руководитель – А.И. Торяник. 

 

Дисертацію присвячено розробці електромембранної установки та 

електродіалізному апарату для підготовки води з артезіанських джерел у 

харчових виробництвах. Розроблено методику роздільного визначення різних 

форм існування у воді сполук заліза та сірководню. Розроблено рекомендації 

для їх вилучення. Визначено фактори, які негативно впливають на процес 

електродіалізу: теплова поляризація мембран; різниця тиску в камерах 

концентрування та знесолення; екранування поверхні мембран газами, які 

виділяються з води. Установлено, що зміна орієнтації мембран та камер із 

горизонтальної площини на вертикальну дозволяє значно зменшити витрати 

електроенергії на створення високої швидкості потоку і тиску в камерах 

знесолення. Розроблено технології регенерації мембран від пасивації сполуками 

заліза органічними речовинами і солями жорсткості. 

Розроблено та впроваджено на Мелітопольському пивзаводі дослідно-

промислову установку, яка включає блоки накопичення води, вилучення заліза 

та сірководню, очищення від механічних домішок та електродіалізну 

демінералізацію. 

 

 

144. Зубко А.Б. Организация учета в акционерных обществах : дисс. ... 

канд. экон. наук : 08.06.04 / А.Б. Зубко. – Харьков, 2002. – 233 с. – Научный 

руководитель – А.П. Гринько. 

 

У роботі розкрито сутність акціонерної форми власності, проведено аналіз 

розвитку акціонерних товариств в Україні, обґрунтовано рекомендації щодо 

обліку та аналізу акціонерного капіталу, акцій і дивідендів, зокрема: 
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 – запропоновано схеми кореспонденції рахунків з обліку статутного 

капіталу акціонерних товариств, акцій, витрат, пов’язаних із діяльністю 

акціонерних товариств; 

 – розроблено форми звітності для внутрішніх користувачів 

бухгалтерської інформації акціонерного товариства; 

 – запропоновано методику розрахунку дивідендів акціонерам; 

 – запропоновано класифікаційну модель показників з оцінки фінансово-

майнового стану акціонерного товариства; 

 – запропоновано методику аналізу інвестиційної привабливості 

акціонерних товариств. 

 

 

145. Камсулина Н.В. Технология растительного масла, обогащенного 

каротиноидами моркови, и его использование при производстве продуктов 

питания : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Н.В. Камсулина. – Харьков, 2002. 

– 195 с. – Научный руководитель – Ф.В. Перцевой. 

 

На основі аналізу літературних даних показано актуальність отримання 

масляних екстрактів каротиноїдів із рослинної сировини. Набуті екстракти є 

джерелом жиророзчинних біологічно активих речовин (каротиноїдів, вітамінів 

А, Е). Вивчено вплив на процес екстракції тривалості, температури, швидкості 

обертання робочого органу мішалки, співвідношення компонентів і кількостей 

екстракцій. Визначено раціональні режими екстракції каротиноїдів із моркви 

рослинною олією. 

Науково обґрунтовано технології виробництва рослинної олії й морквяно-

жирового напівфабрикату, збагачених каротиноїдами моркви, а також 

продуктів харчування з його використанням. Досліджені фізико-хімічні, 

органолептичні, мікробіологічні показники рослинної олії, збагаченої 

каротиноїдами моркви. Наведена якісна характеристика харчових продуктів з її 

використанням за комплексом технологічних показників, обґрунтовані терміни 

й умови зберігання. Використання рослинної олії, збагаченої каротиноїдами 

моркви, яку отримано методом прямої екстракції, у виробництві продуктів 

харчування дозволяє одержувати продукцію, що має імуномоделюючу дію. 
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146. Колесникова М.Б. Разработка технологии смесей сухих 

функциональных для производства эмульсионных соусов : дисс. ... канд. техн. 

наук : 05.18.16 / М.Б. Колесникова. – Харьков, 2002. – 287 с. – Научный 

руководитель – Л.Н. Крайнюк. 

 

Визначені умови підготовки, вплив технологічних чинників та 

функціонально-технологічні властивості полісахаридів (ксантану і гуару) та 

білковмісної сировини (сухого молока, яєчного порошку), установлені 

оптимальні співвідношення компонентів у дисперсійному середовищі для 

одержання стійких емульсій. Визначено, що комплексне використання ксантану 

та гуару доцільне у виробництві соусів зі зниженим вмістом жирової фази. 

Розроблено та обґрунтовано технологію виробництва сумішей сухих 

функціональних та емульсійних соусів на їх основі трьох груп (молочних, 

яєчних, яєчно-молочних) із вмістом олії 20...70%. Досліджено комплекс фізико-

хімічних, функціонально-технологічних показників, показників безпеки для 

сумішей та соусів на їх основі. Здійснено впровадження запропонованих 

розробок у виробництво. 

Надано рекомендації з використання сумішей сухих функціональних в 

умовах підприємств харчування та спеціалізованих цехів. Технологію 

апробовано і впроваджено у виробництво на підприємствах міст Харкова, 

Дергачів, Сум, Ялти. 

 

 

147. Круглова Е.А. Эффективность управления товарными запасами в 

предприятиях розничной торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / 

Е.А. Круглова. – Харьков, 2002. – 263 с. – Научный руководитель –                  

Н.А. Власова. 

 

У дисертаційній роботі розкрито сутність понять «управління товарними 

запасами», «ефективність управління товарними запасами», «політика 

управління товарними запасами», обґрунтовано систему показників та 

розроблено методичний інструментарій щодо комплексної оцінки ефективності 

управління запасами в підприємствах роздрібної торгівлі. Надано технологію 

формування ефективної політики управління запасами. Подано методичні 

рекомендації щодо підвищення ефективності управління запасами в 

підприємствах роздрібної торгівлі. 
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148. Кунденко М.П. Удосконалення процесу та обладнання для 

пастеризації молока інфрачервоним випромінюванням : дис. ... канд. техн. наук 

: 05.18.12 / М.П. Кунденко. – Харків, 2002. – 188 с. – Науковий керівник –

Л.В. Кіптела. 

 

У ході експериментально-теоретичних досліджень отримано 

закономірності, що встановлюють зв’язок між параметрами руху продукту 

пастеризації та геометричними розмірами камери пастеризації. Визначено 

раціональні параметри процесу пастеризації з узгодженням терморадіаційних 

характеристик молока та джерела випромінювання. 

Розроблена камера пастеризації, яка відрізняється способом дії ІЧ-

випромінювання на молоко, а також додатково забезпечена кільцевою камерою 

зі змійовиком-теплообмінником для попереднього підігрівання вихідного 

молока пастеризованим, що дозволяє значно зменшити витрати електроенергії 

на пастеризацію. 

 

 

149. Ляшенко Б.В. Розробка комбінованого процесу та пристрою 

смаження січених кулінарних виробів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 

Б.В. Ляшенко. – Харків, 2002. – 183 с. – Науковий керівник – В.М. Михайлов. 

 

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню та розробці 

високоефективного енерго- та ресурсозберігаючого процесу смаження січених 

кулінарних виробів у функціональних замкнених середовищах (ФЗС), що 

утворюються при щільному контакті заглибинами двох геометрично подібних 

нагрівальних поверхонь. Розроблено теоретичну теплову модель процесу та 

проведено дослідження тепло- і масоперенесення під час смаження січених 

виробів запропонованим способом, зміну їх структурно-механічних, фізико-

хімічних, мікробіологічних і органолептичних показників. 

Запропоновано процес виробництва м’ясоовочевих котлет із 

використанням кабачкового наповнювача, якому властива висока адбсорційна 

здатність поглинати вологу та жир, чим забезпечується зменшення витрат 

матеріальних ресурсів під час смаження. Для реалізації процесу смаження у 

ФЗС розроблено новий пристрій ПССВ-0,2, що відрізняється високими техніко-

експлуатаційними показниками. 
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150. Прохода И.А. Товароведная характеристика апидобавок из трутневых 

личинок и прополиса и их использование в продуктах питания : дисс. ... канд. 

техн. наук : 05.18.15 / И.А. Прохода. – Харьков, 2002. – 234 с. – Научный 

руководитель – Р.Ю. Павлюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню формування 

споживчих властивостей нових біологічно активних добавок із продуктів 

бджільництва – трутневих личинок (ГТЛ) у вигляді пасти та порошку і 

показана можливість застосування натуральних природних апідобавок із 

прополісу у вигляді водно-спиртового екстракту для підвищення стійкості 

апідобавок із ГТЛ, а також розробці на їх основі нових кондитерських виробів – 

апідраже і медових продуктів із високим вмістом БАР. 

Установлена висока антибактеріальна, фунгіцидна та антиоксидантна 

активність апідобавок із прополісу, яка в 4...5 раз перевищує класичний 

антиоксидант α-токоферол, та виявлена їх пряма залежність від вмісту БАР. 

Розроблено нові апідобавки з трутневих личинок і прополісу та рецептура 

кондитерських виробів, а також новий спосіб зберігання пасто- та 

порошкоподібних апідобавок із трутневих личинок із використанням 

прополісу, що дозволяє збільшити строки їх зберігання у 2...4 рази. 

 

 

151. Скрипник В.О. Дослідження процесу та вдосконалення обладнання 

для двостороннього жаріння м’яса під осьовим тиском : дис. ... канд. техн. наук 

: 05.18.12 / В.О. Скрипник. – Харків, 2002. – 196 с. – Науковий керівник –

В.О. Дорохін. 

 

Дисертацію присвячено питанням дослідження процесу двостороннього 

жаріння м’яса підосьовим тиском. Установлено, що раціональний тиск на м’ясо 

в процесі двостороннього жаріння в умовах нежорсткої фіксації верхньої 

поверхні жаріння суттєво залежить від структурно-механічних властивостей 

м’яса. З урахуванням цього обґрунтовано напрями розробки апарата. На базі 

результатів досліджень розроблено апарат для двостороннього жаріння м’яса 

під осьовим тиском із поліпшеними показниками продуктивності, 

енергоекономічності та екологічної чистоти. Запропонована математична 

модель тривалості теплової обробки і виходу готових виробів з м’яса. Доведено 

високу якість готового продукту, що пройшов теплову обробку на 

вдосконаленому обладнанні за розробленою технологією. Основні результати 

роботи знайшли промислове впровадження на підприємствах, які виробляють 

обладнання для харчової та переробної галузей виробництва. 
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152. Стефаненко М.Н. Стратегический анализ и прогнозирование 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий пищевой 

промышленности : дисс. ... канд. экон. наук : 08.06.04 / М.Н. Стефаненко. – 

Харьков, 2002. – 181 с. – Научный руководитель – Л.Н. Янчева. 

 

У роботі розкрито сутність економічної стратегії підприємств, проведено 

аналіз основних складових економічної стратегії, обґрунтовані рекомендації 

щодо стратегічного аналізу та прогнозування діяльності підприємств харчової 

промисловості, зокрема:  

 – формалізовано комплекс завдань стратегічного аналізу; 

 – доповнено багатофакторну модель Альтмана новим індексом; 

 – обґрунтовано методику отримання конкурентних переваг за рахунок 

зниження виробничих витрат підприємства; 

 – розроблено прогнозні параметри управління інвестиційної стратегії 

підприємств харчової промисловості Криму. 

 

 

153. Сукачева С.Н. Эффективность торговых рынков в условиях 

переходной экономики : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / С.Н. Сукачева. – 

Харьков, 2002. – 345 с. – Научный руководитель – Н.А. Власова. 

 

У дисертаційній роботі визначено сутність торгових ринків та специфічні 

особливості їх функціонування. Удосконалено систему показників оцінки 

соціальної та економічної ефективності торгових ринків. Надано варіанти 

вибору стратегії розвитку торгових ринків залежно від товарообороту торгових 

ринків, що прогнозується, та його питомої ваги в роздрібному товарообороті за 

всіма каналами реалізації споживчих товарів. Розроблено методичний 

інструментарій факторного аналізу рентабельності реалізації товарів і послуг 

торгових ринків та планування виручки від реалізації за видами діяльності, 

спрямованого на досягнення певного рівня рентабельності. 

 

 

154. Шапорова Т.М. Формування споживних властивостей паст із гарбуза 

та моркви : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Т.М. Шапорова. – Харків, 2002. – 

235 с. – Науковий керівник – А.А. Дубініна. 

 

Дисертацію присвячено оптимізації споживних властивостей паст із 

гарбуза і моркви гарантованої якості та заданого складу. Вивчена видова і 

сортова специфічність господарсько-ботанічних сортів моркви та гарбуза в 

накопиченні токсичних речовин. Досліджена локалізація радіонуклідів, солей 

важких металів в анатомічних компартаментах плодів гарбуза та коренеплодів 
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моркви. Вивчено вплив чинників технологічної обробки на ступінь зниження в 

сировині нітратів, солей важких металів, радіонуклідів, пестицидів і 

мікотоксинів. Розроблено спосіб технологічної обробки, який дозволяє значно 

зменшити вміст токсичних речовин у гарбузі та моркві. Методом 

математичного моделювання визначені та експериментально підтверджені 

раціональні склади рецептурних компонентів паст із гарбуза та моркви, що 

забезпечують високі органолептичні показники та хімічний склад, який 

відповідає вимогам нутріціології. Установлена соціальна та економічна 

ефективність від упровадження паст у виробництво. 
 

 

2003 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

155. Михайлов В.М. Наукове обґрунтування і розробка прогресивних 

процесів та обладнання для виробництва жарених кулінарних виробів : дис. ... 

д-ра техн. наук : 05.18.12 / В.М. Михайлов. – Харків, 2003. – 371 с. + дод. :      

252 с. – Науковий консультант – О.І. Черевко. 

 

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми зниження витрат 

енергетичних та матеріальних ресурсів під час виробництва жарених 

кулінарних виробів. Запропоновано наукову концепцію та можливі напрями її 

реалізації. Розроблено теоретичні теплові моделі процесів ІЧ-жарення в 

регульован за складом газових середовищах (РСГС) та смаження у 

функціональних замкнених середовищах (ФЗС). Досліджено зміни 

теплотехнічного стану газового середовища з підвищеним вмістом двоокису 

вуглецю (ГСПВДВ) та пароповітряного середовища (ППС) під час ІЧ-

нагрівання, а також закономірності тепло- і масоперенесення під час ІЧ-

жарення у РСГС. Розроблено комбіновані процеси ІЧ-жаріння у РСГС та 

смаження ФЗС. 

Науково обґрунтовано і реалізовано методологію цілеспрямованого 

регулювання складу компонентів напівфабрикатів з урахуванням їх оптичних, 

теплофізичних і адсорбційних властивостей складових компонентів та ступеня 

масивності під час розробки  енерго- та ресурсозберігаючих  технологічних 

процесів виробництва багатокомпонентних кулінарних виробів. Розроблено 

конструкції обладнання нового типу та визначено технологічні показники 

теплової обробки кулінарних виробів. Оцінено економічну ефективність 

науково-технічних розробок та здійснено заходи з упровадження їх у 

виробництво. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

156. Бигдан И.А. Учет и аудит нематериальных активов : дисс. ... канд. 

экон. наук : 08.06.04 / И.А. Бигдан. – Харьков, 2003. – 290 с. – Научный 

руководитель – Н.Н. Гаркуша. 

 

Диссертационная работа посвящена исследованию организации и 

методики учета и аудита нематериальных активов. 

В работе исследованы различные подходы к определению экономической 

сущности нематериальных активов, дано авторское определение и выделены 

характерные особенности данной экономической категории. Предложено 

расширить состав нематериальных активов и обоснована неправомерность 

исключения из их состава созданных прав на товарные знаки. Разработана 

классификация нематериальных активов исходя из задач управления. Детально 

исследованы группы и подгруппы нематериальных активов, их виды, что важно 

при постановке на учет и дальнейшем использовании активов. 

Предложено оценивать стоимость неотраженных в балансе прав 

промышленной собственности методом выиграша в себестоимости. При 

бесплатном получении, внесении нематериальных активов в уставный капитал, 

а также в забалансовом учете патентов, свидетельств, лицензий применять 

методы доходного подхода. 

Исследована методика учета нематериальных активов и сделаны 

рекомендации по ее совершенствованию. Исследована организация и методика 

аудита, разработана детальная программа и систематизирована рабочая 

документация аудитора. 

 

 

157. Бугрименко Р.М. Эффективность политики управления 

финансированием оборотных активов торговых предприятий : дисс. ... канд. 

экон. наук : 08.07.05 / Р.М. Бугрименко. – Харьков, 2003. – 224 с. – Научный 

руководитель – Н.А. Власова. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню ефективності політики фінансування 

обігових активів підприємств торгівлі. У дисертаційній роботі розкрито 

сутність понять «обігові активи» та «оборотний капітал». Запропоновано 

критерії, обґрунтовано систему показників та розроблено методичний 

інструментарій щодо оцінки ефективності політики фінансування обігових 

активів. 

Розроблено технологію формування ефективної політики фінансування 

обігових активів підприємств торгівлі. Обґрунтовано методику побудови 
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матричного балансу з метою формування оптимальної структури джерел 

фінансування поточних активів та розроблено алгоритм оптимізації структури 

джерел фінансування обігових активів. Запропоновано методику вибору 

потенційних джерел фінансування обігових активів підприємств галузі на 

основі ранжування можливих джерел за показниками гнучкості. 

 

 

158. Васильєва О.О. Технологія напівфабрикату на основі топінамбура 

для солодких збивних страв : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 /                      

О.О. Васильєва. – Харків, 2003. – 272 с. – Науковий керівник – В.А. Гніцевич. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

напівфабрикату на основі топінамбура для солодких збивних страв.  

Обґрунтовано доцільність використання напівфабрикату на основі 

топінамбура в технологіях солодких збивних страв із пінною структурою 

підвищеної харчової цінності. Визначено закономірності процесу кислотного 

гідролізу поліфруктантів топінамбура за вмісту кизилу з накопиченням 

фруктози. Вивчено поверхневу активність біополімерів у складі рослинної 

сировини. 

Обґрунтовано та розроблено технологію виробництва напівфабрикату на 

основі топінамбура для солодких збивних страв. Розроблено рецептурні 

композиції та технологічні режими виробництва солодких страв на основі 

напівфабрикату. За результатами експериментальних досліджень вивчено 

комплекс якісних характеристик солодких страв.  

Здійснено заходи із впровадження результатів досліджень у практику на 

підприємствах харчування м. Донецька, розроблено нормативну документацію 

на напівфабрикат на основі топінамбура та на солодкі страви з його 

використанням. 

 

 

159. Власова Е.Е. Организация управленческого учета (на примере 

предприятий масложировой отрасли) : дисс. ... канд. экон. наук : 08.06.04 / 

Е.Е. Власова. – Харьков, 2003. – 229 с. – Научный руководитель –                          

А.П. Гринько. 

 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню актуальних проблем з 

організації управлінського обліку на олійно-жирових підприємствах України. 

Розроблено рекомендації з організації інформаційної системи управління 

підприємствами олійно-жирової галузі шляхом виділення та систематизації 

окремих функуцій підприємства та їхніх складових. У процесі дисертаційного 

дослідження було запропоновано універсальну методику генерування різних 
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облікових технологій у єдину систему, що об’єднує фінансовий та 

управлінський облік. 

У дисертації визначено економічну сутність затрат і розроблено 

рекомендації з удосконаленням їхньої класифікації. На підставі аналізу 

методики калькулювання собівартості олійно-жирової продукції було 

розроблено рекомендації, що дозволяють поліпшити якість інформації, яка 

одержується в процесі калькулювання. Розроблено алгоритм упровадження на 

підприємствах методики функціонального обліку затрат. 

 

 

160. Волошин П.В. Технология комплексной пищевой добавки на основе 

боенской крови : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / П.В. Волошин. – Харьков, 

2003. – 250 с. – Научный руководитель – В.А. Коваленко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню, розробці та практичній 

реалізації технології комплексної харчової добавки (КХД) на основі боєнської 

крові великої рогатої худоби (ВРХ), модифікованої моноксидом вуглецю, та 

сировини, що містить білок. 

Визначено раціональні концентрації рецептурних компонентів, які 

стабілізують гемове двовалентне залізо та забезпечують високий вміст 

тваринного білка в комплексній харчовій добавці. Розроблено технологічну 

схему виробництва нової комплексної харчової добавки «Гемодар», 

призначеної для збагачення продукції масового та дієтичного харчування 

гемовим залізом та тваринним білком. 

Одержано комплекс даних про харчову і біологічну цінність, 

функціонально-технологічні властивості та показники безпеки нової добавки. 

Запропоновано застосування нової добавки в технології виробництва широкого 

асортименту кулінарної продукції, яка містить КХД. Здійснено впровадження 

запропонованої продукції на підприємствах громадського харчування. 

 

 

161. Дергилева Г.С. Учет и анализ прибыли предприятий общественного 

питания : дисс. ... канд. экон. наук : 08.06.04 /Г.С. Дергилева. – Харьков, 2003. – 

186 с. – Научный руководитель – В.И. Оспищев. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню організаційно-методичних аспектів 

обліку та аналізу прибутку підприємств громадського харчування. 

У роботі подано авторське визначення поняття «прибуток» з урахуванням 

особливостей функціонування підприємства в умовах ринкової економіки та 

запропоновано класифікацію показників рентабельності з метою управління 

підприємствами громадського харчування. 
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Запропоновано рекомендації з удосконалення методик формування 

собівартості реалізованої продукції підприємств харчування та обліку 

фінансових результатів за складовими частинами товарообігу.  

Подальшого розвитку набула методика організації обліку та аналізу 

доходів, витрат і фінансових результатів в умовах АРМБ. 

У дисертаційному дослідженні визначено резерви зростання прибутку, 

уперше отримано економіко-математичну модель рентабельності операційної 

діяльності та запропоновано методику прогнозування прибутку підприємств 

харчування. 

 

 

162. Загорулько О.Є. Розробка процесу та удосконалення обладнання для 

виробництва фруктових паст з використанням дикоплодної сировини : дис. ... 

канд. техн. наук : 05.18.12 / О.Є. Загорулько. – Харків, 2003. – 235 с. – Науковий 

керівник – Л.В. Кіптела. 

 

Дисертацію присвячено розробці високоефективного енерго- та 

ресурсозберігаючого процесу та обладнання для виробництва фруктових паст з 

використанням дикоплодової сировини. Розроблено модель гідродинаміки 

плину рідини при концентруванні фруктових пюре в роторному плівковому 

апараті (РПА) із плівкоутворюючим елементом зі смугою, що зрізує. Визначено 

вплив зміни витрат продукту та частоти обертання ротора РПА з розробленим 

плівкоутворюючим елементом на інтенсивність перемішування продукту в 

плівці, зменшення витрат потужності на обертання ротора, підвищення 

коефіцієнта тепловіддачі порівняно з шарнірною лопаттю.  

Розроблено процес виробництва фруктової пасти «Бадьорість» з 

застосуванням культурної і дикорослої плодово-ягідної сировини та лінію для 

реалізації цього процесу. Оцінено економічну ефективність наукових розробок і 

здійснено комплекс заходів з упровадження їх у виробництво. 

 

 

163. Кривошей В.В. Економічний механізм підвищення продуктивності 

праці в підприємствах харчування : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 / 

В.В. Кривошей. – Харків, 2003. – 178 с. – Науковий керівник – В.І. Оспіщев. 

 

У дисертаційній роботі досліджуються основні теоретичні, методичні й 

практичні аспекти економічного механізму підвищення продуктивності праці в 

підприємствах харчування. 

Узагальнено й уточнено теоретичні положення, що розкривають 

економічну категорію продуктивності праці в підприємствах харчування. 
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Обґрунтовано значення і встановлено зв’язок із показниками ефективності 

підприємств харчування. 

Визначено кількісний зв’язок продуктивності праці з факторами, що 

впливають на неї, а саме: обсягу та структури товарообігу; рівня технічного 

забезпечення виробничого процесу; структури втрат робочого часу персоналу; 

форм економічного стимулювання продуктивності праці. 

Розроблено науково обгрунтовану методику прогнозування 

продуктивності праці на підприємствах харчування. 

Розроблено методичні рекомендації з використання продуктивності праці 

в прогнозуванні фінансових результатів підприємств харчування. 

Запропоновано методичні рекомендації щодо розробки стратегії 

підвищення продуктивності праці підприємств харчування. 

Розроблено методику оперативного контролю підвищення продуктивності 

праці. 

 

 

164. Крилова Л.В. Розробка технології соусів емульсійного типу з 

використанням амаранту багряного : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

Л.В. Крилова. – Донецьк, 2003. – 149 с. – Науковий керівник – Г.Ф. Коршунова. 

 

Установлено можливість одержання соусів на основі рафінованої 

дезодорованої соняшникової олії зі зниженим вмістом жирового компонента та 

повною відсутністю традиційного емульгатора. Детально досліджений 

вуглеводний комплекс ПНАБ. Експериментально встановлено спроможність 

ПНАБ стабілізувати емульсії типу «вода – олія», що дає змогу зменшувати в 

рецептурах соусів вміст олії майже вдвічі. Установлено, що добавки ПНАБ у 

рецептурах соусів значно підвищують вміст фізіологічно активних речовин у 

готових виробах, покращують їх споживчі властивості. На основі знайдених 

закономірностей розроблені нові рецептури та технології дієтичних соусів 

емульсійного типу, у тому числі десертних, із добавками ПНАБ, які 

рекомендовані для використання в громадському харчуванні. 

 

 

165. Лебединець І.В. Підвищення ефективності процесів та обладнання 

для теплової обробки харчових продуктів ІЧ-випромінюванням : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.12 / І.В. Лебединець. – Харків, 2003. – 179 с. – Науковий 

керівник – В.М. Михайлов. 

 

Дисертацію присвячено розробці та реалізації напрямів проектування 

високоефективних енерго- та ресурсозберігаючих процесів та обладнання для 

теплової обробки харчових продуктів ІЧ-випромінюванням. Визначено вплив 
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зміни відносної вологості пароповітряного середовища та оптичних 

властивостей харчових продуктів, зокрема багатокомпонентних, на 

ефективність використання променевої енергії, скорочення тривалості теплової 

обробки, зменшення втрат маси. 

Розроблено комбінований спосіб теплової обробки харчових продуктів, 

яким передбачено етап нагрівання ІЧ-випромінюванням у пароповітряному 

середовищі та технологічний процес виробництва м’ясорослинних січених 

виробів «Санаторні», реалізація яких дозволяє знизити матеріальні та 

енергетичні витрати і досягти високої якості готової кулінарної продукції. 

 

 

166. Лопухина О.А. Усовершенствование процесса сатурации в 

производстве сахара : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / О.А. Лопухина. – 

Харьков, 2003. – 157 с. – Научный руководитель – В.П. Шапорев. 

 

Дисертацію присвячено теоретичному та експериментальному 

обґрунтованню напрямів інтенсифікації процесу ІІ сатурації у виробництві 

цукру та вдосконаленню і розробці відповідних реакторів-сатураторів. 

Експериментально-теоретичними дослідженнями отримано: 

закономірності процесів абсорбції СО2  суспензією сахароза – вапно; 

закономірності утворення та росту кристалів СаСО3 ; установлено зв’язок між 

параметрами вищезазначених процесів і якістю очищення соку після ІІ 

сатурації. 
Промислові випробування модернізованого апарата підтвердили його 

працездатність і високу ефективність очищення соку в ньому; об’ємний 

коефіцієнт масовіддачі порівняно з результатами функціонування типових 

сатураторів збільшується на 30...40%, продуктивність сатуратора – на 20...30%, 

коефіцієнт використання СО2 зростає на 15...20%, доброякісність соку зростає 

на 7...8%, вміст солей кальцію зменшується на 20...25%, кольоровість соку 

зменшується у 2 рази. Інкрустація на внутрішній поверхні сатуратора й на 

контактних елементах за весь термін експлуатації не перевищила 1,5 мм, що в 

5...10 разів менше, ніж у типових сатураторах. Економічний ефект від 

зменшення витрат цукру з мелясою для заводу потужністю 6000 т цукрового 

буряку на добу склав 100 000 грн. Наукові розробки впроваджені у 

виробництво на Первухінському цукровому комбінаті. 
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167. Мазняк З.О. Дослідження процесу ультрафільтраційного 

концентрування сколотин та апаратурне оформлення : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.12 / З.О. Мазняк. – Харків, 2003. – 207 с. – Науковий керівник –             

Г.В. Дейниченко. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню процесу ультрафільтрації сколотин; 

із напівпроникних мембран другого покоління типу ГР та розробці його 

апаратурного оформлення.  

Отримано відомості про структуру і властивості мембран ГР81ПП та 

ГР61ПП, запропоновані найбільш раціональні баричні, температурні та хімічні 

параметри процесу ультрафільтрації з їх використанням.  

Визначено раціональні технологічні параметри процесу УФ сколотин у 

тупиковому режимі та в режимах із застосуванням інтенсифікуючих заходів – із 

вібраційним перемішуванням рідини над поверхнею мембрани та пульсуючою 

подачею вихідної сировини.  

Розроблено дослідно-експериментальні зразки ультрафільтраційних 

модулів із перфорованими вібруючими пластинами та пульсуючою подачею 

вихідної сировини. Здійснено комплекс заходів з упровадження результатів 

досліджень у практику. 

 

 

168. Нестеренко И.В. Организация учета и анализа затрат на 

производство в предприятиях рекламной деятельности : дисс. ... канд. экон. 

наук : 08.06.04 / И.В. Нестеренко. – Харьков, 2003. – 190 с. – Научный 

руководитель – В.И. Оспищев. 

 

У дисертаційній роботі розглянуто й обґрунтовано нові підходи до 

вирішення проблемних питань організації обліку та аналізу виробничих витрат 

і калькулювання собівартості рекламної продукції з позиції ефективного 

управління витратами підприємств рекламної діяльності, зокрема: 

 – уточнено сутність категорії виробничих витрат та розроблено їх 

класифікацію відповідно до напрямів обліку; 

 – визначено вплив організаційно-технологічних особливостей рекламної 

діяльності на побудову обліку, аналізу та прогнозування виробничих витрат; 

 – розроблено структуру об’єктів обліку реклами та етапи формування 

облікової політики підприємств рекламної діяльності; 

 – запропоновано рекомендації щодо синтетичного та аналітичного обліку 

виробничих витрат;  

 – розроблено методичні засади та комп’ютерне забезпечення організації 

обліку витрат калькулювання собівартості реклами на основі запропонованого 

модифікованого методу калькулювання за допомогою засобів MS Office; 
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 – запропоновано алгоритм проведення фінансово-економічного аналізу 

підвищення ефективності витрат на виробництво реклами; 

 – на основі компонентного моделювання побудовано рівняння регресії 

резервів зниження виробничих витрат; 

 – розроблено методичні рекомендації щодо прогнозування виробничих 

витрат підприємств реклами. 

 

 

169. Одарченко А.Н. Влияние микробного полисахарида «Ксантан» на 

качество замороженных плодоовощных паст в процессе их хранения в 

замороженном состоянии : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / А.Н. Одарченко. 

– Харьков, 2003. – 257 с. – Научный руководитель – А.А. Дубинина. 

 

Научная концепция, положенная в основу работы, заключается в том, что 

предотвращение изменений потребительских свойств овощных и фруктовых 

паст, в том числе текстуры, должно базироваться на установлении факторов, 

приводящих к изменению и целенаправленному упреждающему влиянию на 

них разными приемами.  

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

 – научно обоснована технология морковной, тыквенной, яблочно-

виноградной паст, стабилизированных экзополисахаридом ксантаном;  

 – определены товароведно-технологические, физико-химические, 

микробиологические показатели стабилизированных овощных и яблочно-

виноградных паст; 

 – исследовано влияние ксантана на теплофизические, структурные, 

физико-химические, микробиологические, органолептические показатели при 

охлаждении до температур ниже температуры стеклования; 

 – установлены закономерности изменения физико-химических, 

микробиологических, органолептических показателей стабилизированных паст 

в процессе длительного хранения в замороженном состоянии; 

 – установлены сравнительные показатели качества свежеприготовлених 

паст и хранившихся. 

 

 

170. Одарченко Д.М. Товарознавча характеристика заморожуваних 

напівфабрикатів із овочевої сировини та змінення їх якості під час зберігання : 

дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Д.М. Одарченко. – Харків, 2003. – 219 с. – 

Науковий керівник – А.А. Дубініна. 

 

Дисертацію присвячено питанням розробки раціональних способів і 

режимів заморожування, тривалого зберігання паст на основі моркви і гарбуза 
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та їх товарознавчої характеристики. Проведено дослідження впливу швидкості 

заморожування і температури тривалого зберігання на показники якості 

названих продуктів. Установлено, що швидке заморожування зумовлює 

формування дрібнозернистої структури льоду в замороженому продукті, що 

позитивно впливає на його якість; ці умови забезпечуються під час 

охолодження паст у рідкому азоті. Виявлено також, що зберігання 

заморожуваних паст у морозильній камері за температури –18ºС веде до 

помітних втрат цінних харчових і біологічно активних речовин, зокрема 

каротинів, уже в перші місяці зберігання. Майже повне збереження якості 

вихідного продукту можливе лише під час зберігання замороженого продукту 

за температури, нижче температури склування, яка для паст із моркви та 

гарбуза знаходиться в інтервалі – 50...– 60˚С. 

 

 

171. Пивоваров Е.П. Технология гелеобразной десертной продукции с 

использованием систем крахмал-функциональный полисахарид : дисс. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / Е.П. Пивоваров. – Харьков, 2003. – 330 с. – Научный 

руководитель – О.А. Гринченко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

драглеподібної десертної продукції – желе з використанням систем крохмаль-

функціональний полісахарид (ФП). 

Обґрунтовано технологію одержання систем крохмаль-ФП, визначено їх 

фізико-хімічні, структурно-механічні та функціонально-технологічні 

властивості. Доведено високу стабільність систем крохмаль-ФП щодо 

виділення рідкої фази (синерезису), що дозволяє використовувати ці системи у 

складі продукції з пролонгованими термінами зберігання. 

Розроблено та обґрунтовано технологію желейного термостабільного 

наповнювача (ЖТН) на основі систем крохмаль-ФП та желе з використанням 

ЖТН. Досліджено комплекс споживчих та технологічних властивостей желе, 

визначено їх харчову цінність, обґрунтовано умови та термін зберігання 

розробленої продукції. 

Розроблено та затверджено нормативну документацію, здійснено 

впровадження нової технології на підприємствах харчування, розраховано 

економічний ефект від упровадження. 
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172. Сати Я.А. Формирование качества мелкодисперсных 

порошкообразных красителей-БАД из столовой свеклы и их использование в 

продуктах питания : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Я.А. Сати. – Харьков, 

2003. – 275 с. – Научный руководитель – Р.Ю. Павлюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню формування 

споживчих властивостей нових барвників – біологічно активних добавок із 

столового буряку у вигляді дрібнодисперсного порошку, показано можливість 

та доцільність використання вакуумного сушіння, мікрохвильової НВЧ-

обробки та «тонкого» подрібнення (без застосування холоду), яке приводить до 

ефекту «збагачення» кінцевого продукту, а також розробці на його основі разом 

із фітодобавками з імпортних натуральних прянощів (кориці, кардамону, 

померанцевої кірки, калгану) нових жировмісних кондитерських виробів та 

сумішей для молочних коктейлів із потенційною імуномодулюючою дією. 

Виявлена висока антибактеріальна та антиоксидантна активність 

фітодобавок з імпортних натуральних прянощів, яка в 2,0...2,5 рази перевищує 

класичний антиоксидант α-токоферол, та виявлена її пряма залежність від 

вмісту БАР. 

Розроблено новий дрібнодисперсний барвник – БАД зі столового буряку з 

високим вмістом барвних речовин та інших БАР і на його основі разом із 

фітодобавками із прянощів рецептури жировмісних кондитерських виробів, що 

дозволяє збільшити їх термін зберігання у 2 рази (порівняно з традиційними). 

Розроблено також рецептури вітамінізованих порошкоподібних сумішей для 

молочних коктейлів із потенційною імуномодулюючою дією. 

 

 

173. Стрижак С.Г. Технология блинчикового полуфабриката с 

использованием улучшающих добавок : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

С.Г. Стрижак. – Харьков, 2003. – 305 с. – Научный руководитель – Г.М. Лисюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню, розробці та практичній 

реалізації технології млинцевого напівфабрикату зі збільшеним терміном 

зберігання з використанням гідрофільних добавок ксампану, гуар-гуму, агару, 

крохмалю і желатину. 

За наявності добавок змінюється клейковина борошна, сповільнюється 

процес ретроградації крохмалю, а також збільшується кількість міцнозв’язаної 

води в млинцевому напівфабрикаті. 

Установлено, що використання досліджуваних добавок для виготовлення 

млинцевого тіста призводить до зниження його адгезії, збільшення міцності на 

розрив млинцевого напівфабрикату, зниження його розтяжності та пористості. 
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Внесення гідрофільних добавок у млинцеве тісто дозволяє скоротити 

рецептурну кількість олії до 30% і яєць до 20%. 

На підставі отриманих даних розроблено технологію млинцевого 

напівфабрикату з подовженим терміном зберігання до 72 годин, на яку 

розроблено і затверджено нормативну документацію, визначено економічний 

ефект від її впровадження. 

 

 

174. Фадеева А.Н. Учет и анализ затрат в хлебопекарных предприятиях : 

дисс. ... канд. экон. наук : 08.06.04 / А.Н. Фадеева. – Харьков, 2003. – 215 с. – 

Научный руководитель – В.И. Оспищев. 

 

У дисертації досліджені актуальні проблеми вдосконалення обліку та 

аналізу затрат у хлібопекарських підприємствах України. Визначені 

технологічні та організаційні особливості хлібопекарського виробництва, а 

також їх вплив на побудову системи обліку й аналізу виробництва та 

калькулювання собівартості продукції. 

У дисертаційній роботі визначено сутність затрат, наведено розробку 

рекомендацій з удосконалення методології та методики обліку затрат і 

калькулювання собівартості продукції в сучасних умовах, у тому числі за 

допомогою комп’ютеризації. 

Отримано економіко-математичну модель рівня затрат на виробництво та 

реалізацію продукції та на її основі запропоновано методику прогнозування 

затрат. 

 

 

175. Чуйко А.Н. Использование криас-порошков из виноградных 

выжимков в производстве мучных изделий : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

А.Н. Чуйко. – Харьков, 2003. – 466 с. – Научный руководитель – Г.М. Лисюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню і розробці технологій 

виробів із бісквітного, пісочного і дріжджового тіста з використанням порошків 

із виноградних вичавків, отриманих за кріогенною технологією. 

Сукупність результатів експериментальних досліджень дозволила 

сформулювати доцільність використання порошків із виноградних вичавків, 

отриманих за кріогенною технологією, у виробництві борошняних виробів. 

Установлено, що введення кріас-порошків до рецептур бісквітних, пісочних і 

дріжджових напівфабрикатів дозволяє одержати високоякісну готову 

продукцію з покращеними структурно-механічними властивостями, 

підвищеною біологічною цінністю і подовженими термінами зберігання. 
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На основі знайдених закономірностей розроблено рецептури та технології 

борошняних виробів із використанням кріас-порошків із виноградних вичавків. 

Здійснено апробацію запропонованих розробок на підприємствах громадського 

харчування та хлібопекарної промисловості м. Харкова і визначено 

економічний ефект від їх можливого впровадження. 

 

 

176. Шинкарь С.Н. Эффективность управленческой информации в 

предприятиях ресторанного хозяйства : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / 

С.Н. Шинкарь. – Харьков, 2003. – 264 с. – Научный руководитель –               

В.И. Оспищев. 

У дисертації визначено сутність управлінської інформації в підприємствах 

ресторанного господарства як економічного ресурсу та розглянуто специфічні 

особливості цього виду ресурсів. Розроблено систему показників оцінювання 

економічної ефективності управлінської інформації. Запропоновано 

методичний інструментарій для вдосконалення документообігу в системі 

інформаційного забезпечення управління. Надано варіанти вибору напрямів 

підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів залежно від 

темпів зростання товарообороту та рівня витрат на формуванння управлінської 

інформації в ретроспективному періоді. 

 

 
2004 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

177. Поперечный А.Н. Научное обоснование влияния механических 

колебаний на интенсификацию процессов переработки пищевого сырья : дисс. 

... д-ра техн. наук : 05.18.12 / А.Н. Поперечный. – Донецк, 2004. – 504 с. – 

Научный консультант – А.И. Черевко. 

 

Дисертацію присвячено розробці та впровадженню в переробній галузі 

АПК України наукових основ та апаратурного оформлення високоінтенсивних 

процесів із застосуванням механічних коливань, які забезпечують зниження 

питомих витрат енергії, капітальних та експлуатаційних затрат, а також 

підвищення якості продуктів. 

Теоретично обґрунтований і експериментально підтверджений вплив 

низькочастотних механічних коливань (вібрацій) на інтенсифікацію таких 

процесів: миття харчової сировини (на прикладі субпродуктів), 

ультрафільтраційне концентрування біологічних рідин (на прикладі м’ясо-
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кісткових бульйонів, соєвого молока, сколотин), конвективне сушіння 

рослинних матеріалів в аеровіброкиплячому шарі (на прикладі топінамбура, 

хрону, глоду), сушіння і термічна обробка різноманітної харчової сировини    

ІЧ-нагріванням у віброкиплячому шарі (на прикладі соєвих бобів, крохмалю, 

пшениці, окари та ін.) Установлені раціональні параметри досліджених 

процесів. 

Запропоновано ряд прогресивних технологічних схем і вдосконаленого 

обладнання для безвідходної переробки харчової сировини із застосуванням 

механічних коливань. Результати досліджень упроваджені на харчових 

виробництвах та підприємствах харчового машинобудування. 

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

178. Абдель-Вахаб М.Д. Учет и анализ нематериальных активов в 

предприятиях торговли в условиях компьютеризации : дисс. ... канд. экон. наук 

: 08.06.04 / М.Д. Абдель-Вахаб. – Харьков, 2004. – 196 c. – Научный 

руководитель – А.И. Пушкарь. 

 

У дисертації досліджені актуальні проблеми вдосконалення обліку й 

аналізу нематеріальних активів сучасних підприємств торгівлі. Вивчені 

технологічні та організаційні особливості електронної торгівлі, а також їх вплив 

на побудову системи обліку та аналізу об’єктів інтелектуальної власності 

торговельних підприємств. 

У дисертаційній роботі визначено сутність нематеріальних активів, 

розроблені рекомендації з удосконалення методики та методології облікування 

нематеріальних активів та їх оцінювання в сучасних умовах господарювання, у 

тому числі за допомогою сучасних комп’ютерних технологій. 

Запропоновано процедуру формування стратегії управління 

нематеріальними активами підприємств торгівлі, а також модель оцінювання 

ефективності використання деяких елементів інтелектуальної власності. 

 

 

179. Ал-Халасех И.А. Аудит расчетных операций с бюджетом : дисс. ... 

канд. техн. наук : 08.06.04 / И.А. Ал-Халасех. – Харьков, 2004. – 204 с. – 

Научный руководитель – А.П. Гринько. 

 

Дисертацію присвячено організаційно-технічним особливостям обліку 

платежів із податків на прибуток та ПДВ у зв’язку з прийняттям певного 

законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність. 
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Дисертантом розроблено організаційну структуру аудиторської перевірки 

розрахункових операцій з бюджетом та запропоновано напрями її 

вдосконалення в умовах комп’ютеризації обліково-аналітичного процесу. 

 

 

180. Балабан М.П. Ефективність функціонування та стратегія розвитку 

оптової торгівлі споживчої коопераціїї : дис. ... канд. техн. наук : 08.07.05 /    

М.П. Балабан. – Харків, 2004. – 227 с. – Науковий керівник – В.В. Апопій. 

 

Дисертацію присвячено теоретико-методологічним та прикладним 

проблемам підвищення ефективності господарювання та стратегії розвитку 

оптової торгівлі споживчої кооперації. 

У роботі здійснено комплексне дослідження теоретичних аспектів, 

проблем і тенденцій розвитку кооперативної оптової торгівлі в перехідний до 

ринку період, визначено вплив окремих галузей господарської діяльності 

системи на розвиток її оптової ланки, проаналізовано стан та ефективність 

функціонування оптової торгівлі в умовах економічних трансформацій у 

перехідній економіці. Розроблено нові підходи до визначення стратегії 

розвитку оптової торгівлі на основі стратегічного аналізу ринкової ситуації та 

визначення стратегічно вигідних зон діяльності на ринку з використанням 

елементів ситуаційного аналізу – матриці БКГ та моделі М. Портера, 

адаптованих до умов діяльності оптової торгівлі та інших. 

Обґрунтовано основні напрями виходу з кризи, необхідність уведення в 

організаційні структури управління служб маркетингу і логістики. 

 

 

181. Безгінова Л.І. Формування оптимальної структури капіталу в 

підприємствах роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 /             

Л.І. Безгінова. – Харків, 2004. – 239 с. – Науковий керівник – Н.О. Власова. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню процесу формування оптимальної 

структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі. У дисертаційній роботі 

уточнено сутність поняття «капітал», систематизовано та доповнено 

класифікацію його видів. Визначено основні фактори впливу на процес 

формування капіталу в підприємствах торгівлі. Розкрито сутність управління 

формуванням капіталу в підприємствах галузі. 

Запропоновано критерії, обґрунтовано та розроблено методичний 

інструментарій з оцінювання оптимальності структури капіталу. Розроблено 

методичний підхід до оптимізації структури капіталу підприємства торгівлі за 

критерієм фінансової стійкості. Обґрунтовано методику визначення вартості 

основних складових середньозваженої вартості капіталу. Запропоновано 
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методику факторного аналізу ефекту фінансового лівериджу підприємства 

торгівлі. Розроблено технологію багатокритеріальної оптимізації структури 

капіталу підприємств роздрібної торгівлі з урахуванням зворотнього зв’язку 

між критеріями. 

 

 

182. Бреславец Т.В. Технология структурированных аналогов филе 

рыбного и кулинарной продукции на их основе : дисс. ... канд. техн.наук : 

05.18.16 / Т.В. Бреславец. – Харьков, 2004. – 362. – Научный руководитель – 

Л.Н. Крайнюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

структурованих аналогів (СА) філе рибного з пелагічних видів риб і кулінарної 

продукції на їх основі. 

Обґрунтовано технологію одержання ізольованих міофібрилярних білків із 

заданим хімічним складом з пелагічних риб, таких як скумбрія, оселедець, 

кілька. Доведено високі функціональні властивості ізольованих білків 

пелагічних риб (ІБПР), а саме здатність до кріоструктурування, що дозволяє їх 

використовувати в технології структурованих аналогів рибопродуктів. 

Розроблено та обґрунтовано спосіб кріоіонотропного структурування 

систем ІБПР – альгінат для одержання структурованих аналогів філе. 

Розроблено та обґрунтовано технологію структурованих аналогів філе 

цінних порід риб (напівфабрикатів) для кулінарної обробки, структурованого 

філе анчоуса солоного та кулінарної продукції на їх основі. 

Розроблено та затверджено нормативну документацію, упроваджено нову 

технологію на підприємствах харчування, розраховано економічний ефект від 

упровадження. 

 

 

183. Будько О.В. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств 

чорної металургії : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / О.В. Будько. – Київ, 2004. 

– 246 с. – Науковий керівник – В.Н. Добровський. 

 

Дисертацію присвячено теоретичним, методичним та практичним 

питанням обліку й аналізу фінансових результатів на підприємствах чорної 

металургії України.  

Обґрунтовані й запропоновані рішення з удосконалення обліку фінансових 

результатів, які полягають в уточненні сутності й змісту прибутку, узгодженні 

бухгалтерського і податкового прибутку, уточненні видів діяльності, 

визначенні елементів облікової політики. Ураховуючи особливості підприємств 

чорної металургії, уточнено склад витрат, який доцільно використовувати на 
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підприємствах галузі, що досліджується. У роботі досліджено стан 

металургійної галузі, тенденції розвитку та проблеми, що її супроводжують, 

вплив організаційно-технологічних особливостей на побудову обліку доходів, 

витрат і результатів. 

Запропоновано оптимальну методику аналізу фінансових результатів на 

основі використання методів ретроспективного і перспективного аналізу. 

Побудована економіко-математична модель прибутку на підставі кореляційно-

регресивного аналізу. 

Розкриті підходи до обліку та аналізу фінансових результатів в умовах 

застосування комп’ютерних технологій. 

 

 

184. Гончаренко Г.Н. Разработка процессов безотходной переработки 

томатных овощей на предприятиях питания : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 

/ Г.Н. Гончаренко. – Харьков, 2004. – 227 с. – Научный руководитель –

Г.В. Дейниченко. 

 

Дисертацію присвячено розробці процесів безвідходної переробки 

томатних овочів на підприємствах харчування. 

Отримано відомості про раціональні параметри та режими процесу 

тонкодисперсного подрібнення томатних овочів із використанням 

модернізованих робочих органів м’ясорубок. 

Визначені раціональні конструктивно-експлуатаційні параметри ріжучих 

та транспортуючих органів м’ясорубок для оптимізації процесу 

тонкодисперсного подрібнення томатів та солодкого перцю. 

Розроблено комплект модернізованих ріжучих та транспортуючих 

робочих органів м’ясорубок для тонкодисперсного подрібнення томатних 

овочів. Здійснено комплекс заходів з упровадження результатів досліджень у 

практику. 

 

 

185. Зюкова М.М. Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на 

матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавської області) : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.06.04 / М.М. Зюкова. – Харків, 2004. – 215 с. – Науковий 

керівник – В.Г. Лінник. 

 

Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням організації та 

методики обліку й аналізу основних засобів хлібопекарських підприємств 

відповідно до вимог ринкової економіки. 

Досліджено економічну сутність основних засобів, амортизації та зносу, 

уточнено класифікацію основних засобів відповідно до їх ролі та місця в 
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обліку. Проаналізовано переваги та недоліки діючої амортизаційної політики. 

Здійснено критичний аналіз існуючої системи обліку основних засобів, 

документального оформлення їх руху. Запропоновано рекомендації з 

удосконалення теорії та практики обліку основних засобів, їх амортизації та 

ремонту. Визначено завдання аналізу стану, руху й ефективності використання 

основних засобів, розроблено методику прогнозування ефективності 

використання основних засобів. 

 

 

186. Леонова Л.А. Бухгалтерский учет основных средств и их 

воспроизводства (на материалах угольных шахт Донбасса) : дисс. ... канд. экон. 

наук : 08.06.04 / Л.А. Леонова. – Харьков, 2004. – 173 с. – Научный 

руководитель – В.А. Гавриленко. 

 

У роботі доведено, що формування облікової політики основних засобів 

слід будувати на виборі найбільш ефективних способів і параметрів 

відтворювального процесу, запропоновано використання вугільними шахтами 

оптимальних норм амортизації техніки та перехід до повного способу 

відтворення. Економічно обґрунтована доцільність застосування у вітчизняній 

практиці способу капіталізації витрат на ремонти, що подовжують термін 

служби основних засобів, шляхом зменшення нарахованого зносу, уточнено та 

доповнено поняття капітальних інвестицій і амортизації. 

Розроблено принципи обліку та контролю накопичення і використання 

амортизаційних відрахувань для забезпечення відтворювального процесу, 

підхід до формування амортизаційної політики підприємств на підставі 

оптимізації строків використання основних засобів. Запропоновано систему 

наскрізного пооб’єктного кодування витрат на капітальні ремонти основних 

засобів, механізм первинного, аналітичного та синтетичного обліку цих витрат. 

 

 

187. Лісіца В.В. Ефективність територіальної організації торгівлі 

споживчої кооперації : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 / В.В. Лісіца. – 

Полтава, 2004. – 244 с. – Науковий керівник – П.Ю. Балабан. 

 

У дисертаційній роботі визначені соціально-економічна роль та значення 

роздрібної торгівлі споживчої кооперації, досліджено зміст процесу 

трансформації її територіальної організіції, проведено економіко-статистичний 

аналіз показників стану та ефективності використання матеріально-технічної 

бази роздрібної торгівлі, розкрито особливості процесів спеціалізації та 

типізації роздрібної торговельної мережі в сучасних умовах. Набуло 

подальшого розвитку обґрунтування теоретичних засад територіальної 
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організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації з урахуванням сучасних 

економічних умов, удосконалено методичні підходи до економічного аналізу 

факторів розміщення та оцінено міру впливу на територіальну організацію 

роздрібної торгівлі споживчої кооперації. Запропоновано новий стратегічний 

підхід до визначення територіального розміщення роздрібних торговельних 

підприємств споживчої кооперації в ринкових умовах, удосконалено 

методичний підхід до визначення зони обслуговування роздрібного 

торговельного підприємства в конкурентному середовищі; обґрунтовано 

пріоритетні стратегічні та організаційно-технологічні напрями розвитку 

роздрібної торгівлі споживчої кооперації України з орієнтацією на підвищення 

економічних і соціальних результатів її функціонування в умовах ринкових 

трансформацій в економіці України. 

 

 

188. Ретюнських О.Б. Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в 

банках : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / О.Б. Ретюнських. – Донецьк, 2004. – 

191 с. – Науковий керівник – Л.О. Сухарева. 

 

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретично-концептуальних засад 

організації та методики внутрішнього аудиту операцій з іноземною валютою в 

банках як основного елемента системи внутрішньобанківського контролю.  

Обґрунтовано концепцію внутрішнього аудиту банку, на основі якої 

розроблено методичні підходи до визначення об’єктів внутрішнього аудиту 

операцій з іноземною валютою і рекомендована їх диференціація на підставі 

інтегрованого підходу до управління активами і пасивами в іноземній валюті 

(управління валютним портфелем). Визначено основні принципи внутрішнього 

аудиту банку, його завдання, регламентне і правове забезпечення, виявлено 

основні комунікації діяльності служби внутрішнього аудиту, порядок і форма 

узагальнення результатів. Надано методику внутрішнього аудиту операцій 

кредитування корпоративної клієнтури в іноземній валюті. Розроблено 

концептуальну модель автоматизованої системи внутрішнього аудиту на основі 

сучасних інформаційних технологій. Основні результати дослідження 

рекомендовано до застосування в банках України. 
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189. Ткач Н.І. Формування якості соків із дикорослих ягід з 

використанням ферментативної обробки сировини : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.15 / Н.І. Ткач. – Полтава, 2004. – 267 с. – Науковий керівник –                      

Г.П. Хомич. 

 

Дисертацію присвячено вивченню впливу комплексу ферментних 

препаратів пектолітичної та целюлолітичної дії на дикорослу сировину під час 

попередньої обробки для покращення якості соку та збагаченню його 

біологічно активними речовинами (БАР), його товарознавчої оцінки під час 

виробництва та зберігання, а також використання соку дикорослих ягід як 

добавки при виготовленні фруктових консервів із метою збереження 

забарвлення та збагачення БАР. Досліджено вплив різних способів попередньої 

обробки дикорослих ягід на вихід соку та вміст у ньому низькомолекулярних 

БАР. Показано, що найефективнішою для цієї сировини є ферментативна 

обробка. Науково обґрунтовано та реалізовано можливість використання 

мультиензимної композиції у складі 1:7 пектолітичних і целюлолітичних 

ферментів для одержання натуральних соків дикорослих ягід із підвищеним 

вмістом БАР як способу підвищення якості кінцевого продукту, що приводить 

до додаткового переходу низькомолекулярних БАР із тканин сировини до соку. 

Показано, що при такій обробці кількість БАР у соках збільшується на 

74,7...91,8%. Вивчено товарознавчі характеристики соків дикорослих ягід після 

виготовлення та зберігання. На основі встановлених закономірностей впливу 

цих соків на якість фруктових консервів розроблено технології та рецептури 

нових видів фруктових консервів, збагачених БАР. 

 

 

190. Тринька Л.Я. Облік і контроль витрат у системі управління 

підприємством : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Л.Я. Тринька. – Тернопіль, 

2004. – 200 с. – Науковий керівник – З.В. Гуцайлюк. 

 

У дисертації розглянуто актуальні питання вдосконалення управлінського 

обліку і внутрішньогосподарського контролю виробничих витрат у системі 

управління підприємством. Досліджено організаційно-технологічні особливості 

м’ясоконсервного виробництва та їх вплив на побудову управлінського обліку 

витрат. Розкрито якісний взаємозв’язок понять «затрати» і «витрати» в системі 

економічних категорій. Визначено класифікаційні ознаки витрат в 

управлінському обліку, де основний акцент зроблено на групуванні витрат за 

операціями, видами продукції та ступенем керованості. Висвітлено питання 

організації та методики обліку прямих, загальновиробничих та інших непрямих 

витрат. Удосконалено аналітичний облік загальновиробничих витрат в умовах 

м’ясоконсервного виробництва. Обґрунтовано необхідність визначення 
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неповної собівартості продукції за системою «директ-костинг» з елементами 

нормативного методу за центрами виникнення витрат. Доведено доцільність 

упровадження АСУ «МЕЛВІС» на підприємствах м’ясоконсервної 

промисловості. 

Запропоновано модель внутрішньогосподарського контролю прямих, 

загальновиробничих та інших непрямих витрат за центрами виникнення і 

центрами відповідальності. 

 

 
2005 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

191. Гринченко О.А. Научное обоснование и разработка технологии 

кулинарной продукции с использованием полуфабрикатов функциональных 

композиций на основе полисахаридов : дисс. ... д-ра техн. наук : 05.18.16 

/О.А. Гринченко. – Харьков, 2005. – 380 с. + прил. : 436 с. – Научный 

консультант – П.П. Пивоваров. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

кулінарної продукції з використанням напівфабрикатів функціональних 

композицій (ФК) на основі полісахаридів. Запропоновано наукову концепцію та 

можливі напрями з її реалізації. Розроблено і досліджено теоретичну модель 

отримання напівфабрикатів ФК крохмаль – некрохмальний гідроколоїд (НГК), 

визначено механізми та закономірності утворення структури напівфабрикатів 

ФК, досліджено умови досягнення ними квазірівноважного стану. 

Із використанням методів системного аналізу визначено параметри 

інтенсифікації розчинення і підвищення агрегативної стійкості метилцелюлози 

(МЦ) у розчинах, науково обґрунтовано технологію напівфабрикатів ФК МЦ–

цукор–НГК. 

Уперше комплексно досліджено фізико-хімічні, структурно-механічні, 

функціонально-технологічні та мікробіологічні характеристики 

напівфабрикатів ФК крохмаль – НГК, екструдат – НГК, МЦ – цукор – НГК, 

визначено їх харчову цінність, обґрунтовано умови та терміни зберігання. 

Розроблено наукові основи технології кулінарної продукції з емульсійною, 

драглеподібною та пінною структурою на основі напівфабрикатів ФК. 

Визначено основні показники якості та безпеки кулінарної продукції та їх зміни 

в технологічному потоці. Проведено комплекс заходів з упровадження 

розроблених технологій на підприємствах ресторанного господарства України. 



 
 

~ 117 ~ 
 

Доведено соціально-економічну ефективність виробництва кулінарної 

продукції на основі напівфабрикатів ФК. 

 

 

192. Киптелая Л.В. Научное обоснование процессов и оборудования 

производства пищевых полуфабрикатов из нетрадиционного плодоовощного 

сырья : дисс. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Л.В. Киптелая. – Харьков, 2005. –    

318 с. + прил. : 232 с. – Научный консультант – А.И. Черевко. 

 

Дисертацію присвячено розробці науково обґрунтованих процесів і 

обладнання для виробництва харчових напівфабрикатів із нетрадиційної 

плодоовочевої сировини (НПОС). Запропоновано наукову концепцію щодо 

комплексного впливу гідродинаміки, теплопідводу, дифузії і реологічних 

властивостей продуктів на інтенсифікацію тепломасоперенесення. Розроблено 

фізико-математичні моделі гідродинамічних і тепломасообмінних процесів під 

час концентрування фруктових пюре з використанням дикорослої плодово-

ягідної сировини в роторному плівковому апараті, експериментально визначено 

вплив конструктивних параметрів плівкоутворюючих елементів ротора на 

інтенсивність випаровування вологи. Науково обґрунтовано і реалізовано 

напрям скорочення тривалості процесу дифузії сиропу в плоди шляхом 

регулювання парціального тиску пари під час уварювання дикорослих плодів у 

цукровому сиропі.  

 Одержано розрахункові реологічні залежності процесів деформування 

пастоподібних продуктів із НПОС. 

Установлено раціональні параметри досліджених процесів. Запропоновано 

прогресивні способи виробництва харчових напівфабрикатів із дикорослої 

плодово-ягідної та пряноовочевої сировини. Розроблено конструкції 

обладнання нового типу та визначено технологічні показники теплової обробки 

НПОС. Оцінено економічну ефективність науково-технічних розробок та 

здійснено заходи з упровадження їх у виробництво. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

193. Колесниченко Т.А. Технология мучных формованных изделий 

функционального назначения с йодсодержащими добавками : дисс. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / Т.А. Колесниченко. – Харьков, 2005. – 321 с. – Научный 

руководитель – Г.В. Дейниченко. 

 

Установлено вплив добавок еламіну і цистозіри на біополімери 

пшеничного борошна – клейковину та крохмаль. Визначено реологічні 

властивості тіста для БФВ та закономірності кінетики сушіння БФВ із 

йодовмісними добавками, досліджено вплив добавок на мікроструктуру 

виробів. 

Обґрунтовано та розроблено технології БФВ на основі сколотин із 

добавками еламіну та цистозіри. Визначено харчову цінність виробів, доведено 

їх радіопротекторну дію, установлений комплексний показник якості. 

Розроблено та затверджено нормативну документацію на борошняні 

формовані вироби з йодовмісними добавками, а також рекомендації з їх 

використання в технологіях кулінарної продукції. Здійснено впровадження 

нових технологій на підприємствах агропромислового комплексу та 

харчування. 

 

 

194. Непочатих Т.А. Формування якості цукатів з каротинвміщуючої 

сировини в процесі їх виробництва та зберігання : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.15 / Т.А. Непочатих. – Харків, 2005. – 220 с. – Науковий керівник –

В.О. Захаренко. 

 

Дисертацію присвячено формуванню якості цукатів із каротинвміщуючої 

сировини в процесі їх виробництва та зберігання. Вивчена видова і сортова 

специфічність ботанічних сортів гарбуза та моркви в аспекті їх фізичних і 

структурно-механічних властивостей. Підібрані найбільш придатні сорти й 

анатомічні частини плодів гарбуза та коренеплодів моркви для виробництва 

цукатів. Вивчено вплив електромагнітного поля на швидкість дифузії 

цукрового сиропу в рослинну сировину. Науково обґрунтовано й 

експериментально підтверджено високі споживні властивості цукатів із гарбуза 

та моркви, їх зміни під час зберігання. Установлено соціальну та економічну 

ефективність від упровадження цукатів у виробництво. 
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195. Онищенко В.М. Формування бар’єрних властивостей натуральних 

оболонок та товарознавча оцінка сардельок з їх використанням : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.15 / В.М. Онищенко. – Харків, 2005. – 232 с. – Науковий 

керівник – Л.Ю. Шубіна. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці заходів для 

підвищення бар’єрних властивостей натуральних оболонок із метою їх 

використання під час виготовлення сардельок. Проведено товарознавчу оцінку 

сардельок у натуральних оболонках із підвищеними бар’єрними властивостями. 

На підставі отриманих закономірностей під час вивчення впливу 

додаткової обробки фабрикату черев свинячих водними розчинами 

метилцелюлози на їх бар’єрні властивості визначено оптимальне 

співвідношення компонентів захисного складу. 

Здійснені комплексна товарознавча оцінка й розрахунок очікуваного 

економічного ефекту вказують на поліпшення та стабілізацію якісних 

показників сардельок у натуральних оболонках із захисним покриттям 

протягом усього їх життєвого циклу та високий рівень економічності 

розробленої продукції. 

 
2006 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

196. Богомолов А.В. Научное обоснование энергосберегающих процессов 

и оборудования для сепарации пищевого сыпучего сырья : дисс. ... д-ра техн. 

наук : 05.18.12 / А.В. Богомолов. – Харьков, 2006. – 412 с. – Научный 

консультант – О.И. Шаповаленко. 

 

Диссертация посвящена научному обоснованию энергосберегающих 

процессов сепарации сыпучих смесей путем направленного изменения 

траектории перемещения частиц в рабочем органе сепаратора. Разработаны 

математические модели движения частиц найденных аппроксимированных 

форм зерновых смесей по вибрирующим неперфорированным поверхностям и 

определены оптимальные параметры разделения этих смесей на 

виброфрикционных сепараторах. Разработаны теоретические основы движения 

частиц некоторых форм при условии минимальных затрат энергии на 

перекатывание за счет стабилизации положения центра масс относительно 

опорной поверхности. На основе теории упругости получены соотношения, 

позволяющие скорректировать величину коэффициента восстановления 

скорости при ударе для зерновок со слабоскрепленной оболочкой. Разработаны 

основы теории движения вращающейся в воздушном потоке частицы, как в 
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вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях, в которой, кроме сил 

лобового сопротивления и тяжести, учтена сила Магнуса (эффект Магнуса). 

Это позволило создать блочно-модульные виброфрикционные сепараторы, 

сепараторы с поверхностями наименьшего сопротивления, многоярусные 

ударные сепараторы, гирационные сепараторы и внедрить их в производство. 

 
 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

197. Афанасьева И.И. Учет и контроль производственных запасов (на 

материалах предприятий хлебопекарного производства) : дисс. ... канд. экон. 

наук : 08.06.04 / И.И. Афанасьева. – Харьков, 2006. – 194 с. – Научный 

руководитель – П.Е. Житный. 

 

Роботу присвячено розробці теоретичних та практичних науково 

обґрунтованих рекомендацій з удосконалення обліку та контролю виробничих 

запасів підприємств хлібопекарського виробництва. Уточнено функції системи 

управління виробничими запасами, що визначає сфери дії обліку та контролю. 

Визначено виробничі запаси як значущий елемент матеріальних ресурсів, 

оборотних активів та матеріальних потоків. Розширено існуючу класифікацію 

виробничих запасів ознаками, що сприяють прийняттю управлінських рішень, 

сформульовано принципи формування виробничих запасів, засновані на 

мінімальному рівні запасу. 

Внесено пропозиції щодо аналітичного обліку виробничих запасів 

хлібопекарських підприємств за місцями зберігання. Для забезпечення 

оперативності та аналітичності обліку і контролю запропоновано підхід до 

формування гнучких бюджетів придбання й використання виробничих запасів. 

Розроблено автоматизовану модель обліку та контролю виробничих запасів з 

урахуванням особливостей хлібопекарського виробництва. 

Запропоновано методику оперативного контролю виробничих запасів, що 

сприяє ефективному використанню матеріальних ресурсів. Подано 

рекомендації щодо методичної процедури аналізу ефективності використання 

виробничих запасів. Удосконалено економіко-математичну модель управління 

запасами, засновану на визначенні параметрів постачання основного матеріалу 

хлібопекарського виробництва. 
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198. Безпарточний М.Г. Формування споживчого ринку взуття : дис. ... 

канд. екон. наук : 08.07.05 / М.Г. Безпарточний. – Полтава, 2006. – 254 с. – 

Науковий керівник – О.В. Березін. 

 

У дисертаційній роботі досліджено основні напрями процесу формування 

та становлення споживчого ринку взуття. Запропоновано скорингову оцінку 

конкурентоспроможності взуття. Розширено методику визначення ємності 

споживчого ринку взуття на основі моніторингу соціально-економічних 

показників розвитку областей України. Обґрунтовано принципи здійснення 

комплексної технологічної реструктуризації підприємств взуттєвої галузі з 

метою підвищення стійкості їх фінансово-господарської діяльності та 

інноваційного оновлення. Пропонується модель оптимізації витрат 

виробництва взуття. Застосовано системно-комплексний підхід до управління 

якістю взуттєвої продукції з урахуванням організаційно-економічних та 

соціальних чинників. Запропоновані методичні підходи до оцінки показників 

якості продукції підприємств взуттєвої галузі. 

 

 

199. Белікова Т.В. Оцінка фінансового стану підприємств побутового 

обслуговування : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 / Т.В. Белікова. – Харків, 

2006. – 264 с. – Науковий керівник – Н.М. Внукова. 

 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в розробці теоретичних 

положень та науково обгрунтованих способів, підходів та прийомів оцінювання 

фінансового стану підприємств побутового обслуговування в умовах розвитку 

ринкових відносин в Україні. 

Запропоновано механізм розробки способів, підходів та прийомів 

оцінювання фінансового стану підприємств побутового обслуговування, який 

на основі застосування оптимального співвідношення «витрати–якість» з 

урахуванням особливостей надання побутових послуг дозволяє розробити 

методичний інструментарій оцінювання результатів діяльності підприємств. 

Удосконалено шкалу типових характеристик оцінки фінансового стану 

підприємств побутового обслуговування на основі розділення зони значень 

інтегральної оцінки фінансового стану на інтервали з урахуванням від’ємного 

або додатного значення рентабельності виробництва послуг, що дозволяє 

визначити тип фінансового стану підприємств побутового обслуговування для 

ідентифікації та інтерпретації результатів. 
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200. Белявцева В.В. Организация управленческого учета в торгово-

производственных предприятиях : дисс. ... канд. экон. наук : 08.06.04 /           

В.В. Белявцева. – Харьков, 2006. – 196 с. – Научный руководитель –               

А.С. Крутовая. 

 

Дисертацію присвячено організації управлінського обліку в торгово-

виробничих підприємствах із використанням сучасних інформаційних 

технологій. Дано визначення управлінського обліку в інформаційній системі 

підприємства, уточнено його роль і значення. Наведено класифікацію витрат 

торгово-виробничого підприємства, що сприяє підвищенню ефективності 

прийняття управлінських рішень. Розроблено інструментарій і технології 

оперативного управління витратами комерційного підприємства. Досліджено 

роль бюджетування як елемента системи управлінського обліку. Побудовано 

модель системи бюджетування, яка подається як технологія складання 

скоординованого за всіма підрозділами і функціями плану роботи комерційної 

організації. Розроблено бюджет фірми та здійснено розподіл витрат за 

центрами відповідальності з використанням облікових даних торгово-

виробничого підприємства, що здійснює виробництво й реалізацію меблів. 

Обґрунтовано доцільність включення модуля управлінського обліку в 

автоматизовану інформаційну систему торгово-виробничого підприємства.  

Розроблено модель побудови автоматизованої системи управлінського 

обліку. 

 

 

201. Бойченко Н.В. Организация учета и аудита на предприятиях малого 

бизнеса : дисс. ... канд. экон. наук : 08.06.04 / Н.В. Бойченко. – Харьков, 2006. – 

185 с. – Научный руководитель – А.П. Гринько. 

 

Роботу присвячено розробці теоретичних та практичних рекомендацій з 

удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту на малих підприємствах. 

Досліджено економічну сутність категорії «мале підприємство» в обліковому 

процесі та на підставі цього запропоновано науково обґрунтовану класифікацію 

малих підприємств, розглянуто динаміку розвитку та становлення малих 

підприємств в Україні та рекомендовано заходи для підтримки розвитку малого 

бізнесу. Запропоновано методичні рекомендації стосовно організації 

бухгалтерського обліку та вибору форми обліку на підставі визначених 

факторів, розроблені форми регістрів за умов автоматизованої системи обробки 

інформації. Розроблено організаційну структуру аудиторської перевірки малих 

підприємств та запропоновано концепцію вибору оптимальної системи 

оподаткування під час фінансового аналізу як супутнього виду аудиту. 

 



 
 

~ 123 ~ 
 

202. Гладій І.О. Облік фінансових результатів в інформаційній системі 

управління : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / І.О. Гладій. – Харків, 2006. – 

252 с. – Науковий керівник – І.Б. Чернікова. 

 

У роботі надано економіко-теоретичне обґрунтування інноваційних 

прийомів та методів управлінського (внутрішньогосподарського) обліку 

фінансових результатів та прикладних розробок з їх практичного впровадження 

в єдину бухгалтерську облікову інформаційну систему прийняття рішень 

підприємствами ресторанного господарства. 

Досліджено економічну сутність категорії «прибуток» як основного 

оцінювального показника в процесі прийняття ефективних управлінських 

рішень. Запропоновано систему стратегічного управління суб’єктом 

ресторанного господарства та виявлено місце бюджетного планування в 

обліковій інформаційній структурі. 

Запропоновано методику формування фінансових результатів діяльності 

підприємств ресторанного господарства в автономній системі нормативного 

обліку відповідальності за обліковими цінами. Подано рекомендації з 

удосконалення процесу ціноутворення організаційних структур управління 

ресторанного господарства в обліку відповідальності на основі стандартних 

витрат. 

Розроблено програмний комплекс кількісного прогнозування фінансових 

результатів господарюючих суб’єктів галузі за моделями часових рядів та 

побудовано модель запобігання кризовому стану підприємств галузі 

харчування на підставі множинного кореляційно-регресійного аналізу в процесі 

факторного регулювання рівня рентабельності. 

 

 

203. Жегус О.В. Формування маркетингово-орієнтованої цінової політики 

в підприємствах роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 /         

О.В. Жегус. – Харків, 2006. – 248 с. – Науковий керівник – П.Г. Перерва. 

 

Дисертаційну роботу присвячено питанням формування цінової політики в 

підприємствах роздрібної торгівлі в умовах їх маркетингового спрямування. У 

процесі дослідження проаналізовано теоретичні аспекти ціноутворення та 

визначено подальший їх розвиток. Запропоновано систему принципів 

формування цінової політики з урахуванням особливостей діяльності 

торговельних підприємств. Розглянуто фактори, які впливають на формування 

цінової політики, розроблено методику їх аналізу та вивчення. Проаналізовано 

ефективність цінової політики підприємств роздрібної торгівлі, що 

спеціалізуються на продажу продовольчих товарів. Розроблено методику та 

модель визначення рівня інтегральної торговельної надбавки. Визначено 
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значущість і вплив факторів цінової чутливості споживачів на процес купівлі 

продовольчих товарів. Удосконалено механізм формування маркетингово-

орієнтованої цінової политики в підприємствах роздрібної торгівлі. 

 

 

204. Золотухіна І.В. Технологія напівфабрикатів на основі сколотин для 

виробництва збитої десертної продукції : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 /      

І.В. Золотухіна. – Харків, 2006. – 303 с. – Науковий керівник – Г.В. Дейниченко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

напівфабрикатів на основі сколотин та їх ультрафільтраційного (УФ) 

концентрату для виробництва збитої десертної продукції з підвищеною 

біологічною цінністю. 

Досліджено функціонально-технологічні властивості сколотин та їх      

УФ-концентратів. Показано, що вони мають необхідні властивості для 

використання у виробництві збитої десертної продукції на підприємствах 

ресторанного господарства. Обґрунтовано та розроблено технології 

напівфабрикатів для виробництва збитої десертної продукції. Визначено 

харчову цінність напівфабрикатів, установлений комплексний показник їх 

якості. Здійснено впровадження нових технологій на підприємствах 

агропромислового комплексу та ресторанного господарства України. Наведено 

дані економічної ефективності від упровадження нових напівфабрикатів у 

виробництво. 

 

 

205. Коробец Н.В. Формирование качества добавок из 

хлорофиллсодержащих овощей и продуктов питания с их использованием : 

дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Н.В. Коробец. – Харьков, 2006. – 335 с. – 

Научный руководитель – В.В. Погарская. 

 

Дисертацію присвячено товарознавчим дослідженням та науковому 

обґрунтуванню формування споживчих властивостей нових функціональних 

оздоровчих добавок-барвників із хлорофіловмісних овочів (зелені петрушки та 

кропу) у вигляді дрібнодисперсного порошку. Показано можливість та 

доцільність використання інактивації окиснювальних ферментів перед 

сушінням шляхом витримування нарізаної зелені в розчині лимонної кислоти, 

вакуумного сушіння та дрібнодисперсного подрібнення (без застосування 

холоду) до розміру 5...30 мкм, яке приводить до більш повного вилучення БАР 

із сировини та до «збагачення» кінцевого продукту, а також розробки з їх 

використанням разом із фітодобавками з натуральних прянощів (фенхеля, 

майорану, тархуну, лаврового листя, перцю духмяного, перцю чорного) нових 
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вітамінізованих плавлених сирів та вітамінних смакових приправ із 

подовженим терміном зберігання. 

 

 

206. Макаренко О.Г. Формирование качества порошкообразных               

С-витаминных биологически активных добавок из перца сладкого : дисс. ... 

канд. техн. наук : 05.18.15 / О.Г. Макаренко. – Харьков, 2006. – 300 с. – 

Научный руководитель – В.В. Погарская. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню формування 

споживчих властивостей нових С-вітамінних біологічно активних добавок із 

перцю солодкого у вигляді порошку, показано можливість та доцільність 

використання бланшування, вакуумного сушіння та дрібнодисперсного 

подрібнення (без застосування холоду), яке приводить до ефекту «збагачення» 

кінцевого продукту, а також розробці на його основі разом із фітодобавками з 

натуральних прянощів (базиліку, мускатного горіху, перцю червоного, 

лаврового листя) нових смакових добавок та вітамінізованих майонезів із 

потенційною імуномоделюючою дією. 

Виявлена висока антибактеріальна та антиоксидантна активність 

фітодобавок із натуральних прянощів, яка в 8,0…10,0 раз перевищує класичний 

антиоксидант α-токоферол та виявлена її пряма залежність від вмісту БАР. 

Розроблена нова порошкоподібна С-вітамінна біологічна активна добавка 

із перцю солодкого з високим вмістом вітамінів та інших БАР і на її основі 

разом із фітодобавками з прянощів рецептури вітамінних майонезів, що 

дозволяє подовжити їх термін зберігання у 2 рази (порівняно з традиційними). 

Розроблено також рецептури смакових добавок із потенційною 

імуномоделюючою дією. 

 

 

207. Мелушова И.Ю. Эффективность формирования финансовых 

результатов предприятий розничной торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 

08.07.05 / И.Ю. Мелушова. – Харьков, 2006. – 290 с. – Научный руководитель – 

Н.А. Власова. 

 

Уточнено економічну сутність поняття «фінансові результати». 

Обґрунтовано зміст, цілі та місце процесу формування фінансових результатів 

у системі управління підприємствами роздрібної торгівлі. Систематизовано та 

виділено основні групи факторів, що впливають на фінансові результати. 

Визначено сутність ефективності формування фінансових результатів та 

запропоновано систему показників її оцінювання. Досліджено динаміку, склад, 

ефективність формування фінансових результатів та виявлено тенденції їх 
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розвитку. Оцінено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на зміни фінансових 

результатів. Розроблено інтегральну модель, яка дозволяє кількісно визначати 

вплив зовнішніх факторів на фінансові результати підприємств роздрібної 

торгівлі. Запропоновано дві моделі, що дозволяють оцінювати та впливати на 

зміни фінансових результатів у процесі управління з урахуванням елементів 

маржинального аналізу та факторного поелементного і поетапного формування 

відповідно. 

 

 

208. Мельник Л.А. Эффективность кредитования предприятий розничной 

торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / Л.А. Мельник. – Харьков, 2006. – 

280 с. – Научный руководитель – Н.А. Власова. 

 

Уточнено економічну сутність понять «кредит», «позичка», «позика», 

«кредитування». Систематизовано форми і види кредитування на основі 

сутнісних характеристик кредиту. Обґрунтовано зміст оцінювання 

ефективності залучення та використання кредитних ресурсів підприємствами 

торгівлі на основі виділених критеріїв та згрупованої системи показників. 

Виявлено основні тенденції розвитку кредитного ринку України й оцінено їхній 

вплив на торговельно-фінансову діяльність підприємства роздрібної торгівлі за 

сучасних умов. Досліджено стан, особливості та структуру формування 

позикового капіталу, оцінено рівень ефективності залучення та використання 

кредитних ресурсів на підприємствах роздрібної торгівлі на підставі виділених 

критеріїв. Розроблено методичний інструментарій для оцінки 

кредитоспроможності підприємств роздрібної торгівлі, обґрунтовано зміст 

етапів побудови ефективної  політики залучення кредитних ресурсів 

підприємствами роздрібної торгівлі. 

 

 

209. Мячикова Н.И. Технология полуфабрикатов из культивируемых 

грибов вешенка обыкновенная и кулинарной продукции с их использованием : 

дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Н.И. Мячикова. – Харьков, 2006. – 320 с. – 

Научный руководитель – Л.Н. Крайнюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

напівфабрикатів із культивованих грибів глива звичайна (КГГЗ) та кулінарної 

продукції з їх використанням. 

На підставі аналізу літературних даних визначено харчову та біологічну 

цінність КГГЗ, проаналізовано способи переробки грибів та показано 

необхідність розробки технології комплексної переробки КГГЗ у 

напівфабрикати з урахуванням особливостей грибів цього виду. 
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Визначено технології властивостей КГГЗ, з урахуванням яких 

обґрунтовано та розроблено технологію напівфабрикатів: термообробленого 

напівфабрикату з гливи та порошкоподібного напівфабрикату з грибів. 

Досліджено хімічний склад, біологічну цінність, мікробіологічні та 

органолептичні показники розробленої продукції, обґрунтовано умови та 

терміни зберігання. 

Обґрунтовано технологію кулінарної продукції з використанням 

напівфабрикатів. Розроблено та затверджено нормативну та технологічну 

документацію, здійснено впровадження запропонованих розробок у 

виробництво. 

 

 

210. Полевая Т.В. Учет, аудит и анализ нематериальных активов : дисс. ... 

канд. техн. наук : 08.06.04 / Т.В. Полевая. – Харьков, 2006. – 258 с. – Научный 

руководитель – Л.М. Котенко. 

 

Роботу присвячено розробці теоретичних та практичних науково 

обґрунтованих рекомендацій з удосконалення обліку, аудиту та аналізу 

нематеріальних активів. Визначено місце нематеріальних активів у 

інноваційних процесах підприємств, що повніше розкриває економічну та 

облікову сутність цього виду ресурсів. Систематизовано етапи становлення та 

розвитку прав інтелектуальної власності. Уточнено категоріально-понятійний 

апарат та розширено існуючу класифікацію нематеріальних активів. 

Внесено пропозиції з удосконалення обліку окремих видів нематеріальних 

активів та операцій із цими економічними ресурсами підприємства. 

Запропоновано форми первинних документів та автоматизовану модель обліку 

нематеріальних активів. 

Розроблено рекомендації з підвищення ефективності аудиторських 

процедур із нематеріальними активами. Уперше розроблено економіко-

математичну модель рівня рентабельності нематеріальних активів та 

запропоновано на її основі методику прогнозування рентабельності. 

 

 

211. Слащева А.В. Технологія м’ясних і рибних січених напівфабрикатів з 

топінамбуром : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / А.В. Слащева. – Харків, 

2006. – 162 с. – Науковий керівник – В.А. Гніцевич. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технологій 

м’ясних і рибних січених напівфабрикатів із топінамбуром. 

Доведено здатність топінамбура стабілізувати ліпіди м’яса та риби, 

механізм якої полягає в гальмуванні процесів вільнорадикального окиснення. 
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Науково обґрунтовано раціональні технологічні параметри виробництва 

м’ясних і рибних січених напівфабрикатів із топінамбуром. Доведено переваги 

розроблених січених мас із топінамбуром порівняно з традиційними 

котлетними масами з точки зору харчової та біологічної цінності. Обґрунтовано 

параметри зберігання напівфабрикатів, які гарантують стабільність основних 

показників якості. Розроблено і затверджено нормативну документацію на 

напівфабрикати з топінамбуром, а також рекомендації з їх використання в 

технологіях кулінарної продукції. Здійснено комплекс заходів з упровадження 

результатів досліджень у виробництво. 

 

 

212. Тупчій В.А. Управління запасами сировини та товарів в 

підприємствах ресторанного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 / 

В.А. Тупчій. – Харків, 2006. – 237 с. – Науковий керівник – В.І. Оспіщев. 

 

Дисертацію присвячено визначенню теоретичних основ та розробці 

методичного інструментарію з управління запасами сировини та товарів у 

підприємствах ресторанного господарства. 

Систематизовано та узагальнено принципи класифікації запасів сировини 

та товарів з урахуванням специфіки підприємств ресторанного господарства, 

систематизовано класифікацію факторів, які впливають на розмір запасів 

сировини та товарів у підприємствах галузі. 

Визначено критерії оптимізації розміру запасів сировини і товарів у 

підприємствах ресторанного господарства. Розроблено економіко-математичну 

модель, застосування якої дозволяє виявити вплив факторів на оборотність 

запасів сировини та товарів у днях, виявити резерви прискорення та одержати 

прогнозні значення обротності запасів сировини та товарів. Визначена 

структура джерел фінансування запасів сировини та товарів. 

Запропоновано структурно-логічну схему процесу формування стратегії 

управління запасами сировини та товарів у підприємствах ресторанного 

господарства та методичні рекомендації щодо вибору альтернативних варіантів 

стратегії управління запасами сировини та товарів (стратегії скорочення, 

стабілізації або зростання). 
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213. Тупчій Ю.І. Оцінка конкурентоспроможності підприємств роздрібної 

торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 / Ю.І. Тупчій. – Харків, 2006. –     

259 с. – Науковий керівник – В.А. Сідун. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних основ та розробці 

методичного інструментарію для оцінювання конкурентоспроможності 

підприємств роздрібної торгівлі. 

У дисертаційній роботі розкрито економічну сутність конкуренції та 

конкурентоспроможності підприємств із визначенням їх особливостей у 

торговельній галузі, систематизовано та надано змістовну характеристику 

методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємства.  

Визначено критерії та обґрунтовано систему показників для оцінювання 

конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. Розроблено 

методики комплексної оцінки якості торговельної діяльності та інтегральної 

оцінки ефективності функціонування підприємств торгівлі як складових оцінки 

їх конкурентоспроможності. 

Запропоновано методику інтегральної оцінки конкурентоспроможності 

роздрібних торговельних підприємств. Обґрунтовано структурно-логічну схему 

процесу формування конкурентної стратегії підприємства галузі. 

 

 

214. Филипишина Л.М. Формирование ценовой политики предприятий 

розничной торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 / Л.М. Филипишина. – 

Харьков, 2006. – 300 с. – Научный руководитель – М.В. Черная. 

 

Дисертацію присвячено розробці теоретичних, методичних і практичних 

засад із формування ефективної цінової політики підприємств роздрібної 

торгівлі. 

У роботі представлено розширене трактування економічної сутності та її 

природи ціни, її місця в системі економічних категорій; подано систематизацію 

функцій ціни в умовах ринку; уточнена та доповнена класифікація цін; 

удосконалене визначення поняття цінової політики підприємства торгівлі та 

умови її ефективності. 

Подальшого розвитку набула систематизація чинників формування цінової 

політики підприємств роздрібної торгівлі з позиції наявності чинників прямого 

та непрямого впливу мікро- та макросередовища внутрішніх чинників. 

Удосконалено методичний підхід до проведення аналізу та оцінки 

ефективності цінової політики підприємств роздрібної торгівлі, який 

передбачає позиціонування конкуруючих суб’єктів на основі використання 

матричного методу та застосування системи взаємопов’язаних та 
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взаємозалежних показників, а також метод оцінки цінової політики 

підприємств роздрібної торгівлі за рівнем ризику. 

Обґрунтовано принципи та методичний підхід до формування ефективної 

цінової політики підприємств роздрібної торгівлі, який передбачає відбір 

найбільш оптимальної з можливих цінових політик за визначеними критеріями: 

відповідності загальній політиці розвитку підприємства, відповідності етапу 

життєвого циклу товару, мінімізації рівня цінових ризиків. 

 

 

215. Чайкова О.І. Формування стратегії розвитку торговельної діяльності 

промислового підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 / О.І. Чайкова. – 

Харків, 2006. – 257 с. – Науковий керівник – В.Я. Міщенко. 

 

Мета дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних, науково-

методичних та практичних підходів до формування ефективної стратегії 

розвитку торговельної діяльності промислових підприємств. 

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи виступає процес 

стратегічного управління торговельною діяльністю промислових підприємств. 

У процесі роботи застосовувалися загальноприйняті методи емпіричних та 

теоретичних досліджень, а саме: аналізу та синтезу, систематизації та 

узагальнення – для розкриття суті, існуючих визначень, особливостей 

здійснення торговельної діяльності промислових підприємств; спостереження, 

порівняння та групування – для визначення наявних форм здійснення 

торговельної діяльності.  

Запропоновано методичний інструментарій формування стратегії розвитку 

торговельної діяльності промислових підприємств, спрямований на 

оптимізацію показників ефективності діяльності, який базується на прогнозній 

інформації щодо виявлених зовнішніх і внутрішніх факторів, оцінці 

потенційного попиту та економіко-математичній моделі оптимізації планів 

розвитку торговельної діяльності. 

Удосконалено : 

метод оцінювання потенційного попиту на продукцію; 

економіко-математичну модель оптимізації плану розвитку торговельної 

діяльності промислового підприємства. 
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216. Чирва Ю.Є. Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної 

торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 / Ю.Є. Чирва. – Харків, 2006. – 

253 с. – Науковий керівник – В.А. Сідун. 

 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних основ та 

розробці методичного інструментарію діагностики фінансової кризи 

підприємств роздрібної торгівлі. 

У дисертації розкрито економічну сутність фінансової кризи та 

діагностики фінансової кризи; систематизовано та доповнено класифікацію 

причин фінансової кризи підприємств торгівлі; систематизовано та надано 

змістовну характеристику методичного забезпечення діагностики фінансової 

кризи підприємства. Удосконалено методику діагностики фінансової кризи, що 

базується на агрегатних моделях; виділено критерії та обґрунтовано систему 

відносних показників діагностики кризового фінансового стану; розроблено 

методичний підхід до діагностики фінансової кризи підприємств роздрібної 

торгівлі, що ґрунтується на дослідженні грошових потоків. Запропоновано 

методику інтегральної діагностики фінансової кризи на основі розробки 

методики якісної діагностики та експертно-аналітичної моделі діагностики та 

прогнозування фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі; визначено 

напрями та обґрунтовано систему показників оцінювання потенціалу 

виживання підприємств роздрібної торгівлі. 

 

 

217. Чумак О.В. Облік та аналіз собівартості продукції в підприємствах 

ресторанного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / О.В. Чумак. – 

Харків, 2006. – 176 с. – Науковий керівник – В.І. Оспіщев. 

 

Роботу присвячено теоретичному обґрунтованню та розробці наукових і 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку й аналізу собівартості 

продукції на підприємствах ресторанного господарства. 

Досліджено економічну сутність категорії «собівартість» в обліковому 

процесі та доведено необхідність її обчислення на підприємствах ресторанного 

господарства згідно з П(С)БО. Визначено класифікацію витрат та елементи 

методів обліку витрат, найбільш притаманні досліджуваним підприємствам. 

Запропоновано методичні рекомендації стосовно обліку витрат та 

формування собівартості продукції шляхом упровадження принципів 

національних стандартів та методу «АВС». Визначено напрями вдосконалення 

обліку собівартості продукції за умов автоматизованої системи обробки 

інформації. 

Побудовано модель, яка кількісно характеризує вплив основних факторів 

на рівень витрат операційної діяльності, визначено резерви його зменшення та 
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прогнозну величину. Адаптовано інформаційну базу для визначення 

беззбиткового обсягу продукції власного виробництва на підприємствах 

ресторанного господарства з метою управління асортиментною політикою. 

 

 

218. Шидакова-Каменюка О.Г. Технологія виробів із пісочного тіста з 

використанням ядра насіння соняшнику : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16. / 

О.Г. Шидакова-Каменюка. – Харків, 2006. – 318 с. – Науковий керівник –      

Г.М. Лисюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню, розробці та практичній 

реалізації технології виробів із пісочного тіста з використанням цілого ядра 

насіння соняшнику. 

Ядро соняшнику не може бути застосоване в технології виробів, що 

потребують тривалого зберігання, внаслідок нестабільності його ліпідного 

комплексу. Для стабілізування жирових складових ядра запропоновано спосіб 

нанесення на нього покриття з пальмової олії, в яку додаються антиоксиданти, 

що дозволяє подовжити термін зберігання виробів до 18...20 діб. 

На основі експериментальних досліджень розроблено рецептури та 

технологію пісочного напівфабрикату зі стабілізованим і нестабілізованим 

ядром соняшнику і виробів на його основі. Нова продукція характеризується 

покращеною харчовою та біологічною цінністю. 

Проведено апробацію нових технологій на підприємствах харчування та 

кондитерської промисловості міст Харкова, Житомира та Полтави і визначено 

економічний ефект від їх упровадження – 650 грн на 1 т продукції. 

 

 

219. Шталь Т.В. Комплексная оценка ресурсного потенциала 

предприятий розничной торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.07.05 /          

Т.В. Шталь. – Харьков, 2006. – 313 с. – Научный руководитель –                            

Т.В. Андросова. 

 

У дисертації визначено теоретичні положення та розроблено методичний 

інструментарій комплексної оцінки ресурсного потенціалу підприємств 

роздрібної торгівлі. 

Уточнено економічну сутність поняття «ресурсний потенціал». Визначено 

його місто у складі економічного потенціалу підприємства. Визначено склад 

ресурсів роздрібного торговельного підприємства та їх специфічні риси. 

Обґрунтовано зміст оцінювання та його місце в загальній системі управління 

ресурсним потенціалом на рівні господарюючих суб’єктів торгової галузі. 

Удосконалено класифікацію методичних підходів до оцінки ресурсного 
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потенціалу підприємства торгівлі. Запропоновано систему одиничних та 

інтегральних показників оцінювання ефективності ресурсного потенціалу 

господарюючих суб’єктів. Розроблено методики оцінювання можливостей 

ресурсного потенціалу торговельного підприємства, що базуються на 

використанні методів декомпозиції, інтегральної та рейтингової оцінок. 

Побудовано лінійні та нелінійні моделі виробничих функцій для різних груп 

досліджуваних підприємств, обґрунтовано напрями їх використання. 

 

 
2007 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

220. Потапов В.А. Научные основы анализа и управления кинетикой 

сушки пищевого сырья : дисс. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / В.А. Потапов. – 

Харьков, 2007. – 378 c. – Научный консультант – Н.И. Погожих. 

 

 

Дисертацію присвячено розробці наукових методів аналізу та керування 

кінетикою сушіння харчової сировини з метою зниження енерговитрат і 

підвищення якості готової продукції. В основу покладено наукову концепцію 

про визначальний вплив структури вологи в харчовій сировині на сполучені 

процеси перенесення маси, енергії та імпульсу, кінетика яких зумовлює 

існування та вибір раціональних технологій сушіння та способів їхньої 

апаратної реалізації. Теоретично обґрунтовано й експериментально 

підтверджено ефект динамічного структурування вологи, що полягає в зміні 

кількісного співвідношення між вільною та зв’язаною вологою. 

Запропоновано класифікацію харчової сировини як об’єкта сушіння за 

структурно-енергетичним параметром, що являє собою відношення середніх 

витрат енергії на видалення зв’язаної вологи до витрат на видалення вільної 

вологи та враховує особливості капілярної структури сировини. 

Розроблено концепцію оптимального керування кінетикою сушіння 

харчової сировини, яка полягає у виборі алгоритму зміни параметрів 

сушильного агента, що забезпечує мінімізацію однієї з трьох цільових функцій: 

обмеження за втратами біологічно активних речовин, обмеження за 

максимальними механічними напруженнями, обмеження за енерговитратами. 

Наведено приклади раціональних режимів сушіння окремих видів харчової 

сировини для низькоінтенсивних і високоінтенсивних способів сушіння, які 

забезпечують зниження енерговитрат на 10...40% і зменшення втрат 

вітамінного складу на 10...30%. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

221. Аксьонова О.Ф. Удосконалення процесів виробництва 

безалкогольних напоїв : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / О.Ф. Аксьонова. – 

Харків, 2007. – 211 c. – Науковий керівник – В.Г. Михайленко. 

 

Дисертацію присвячено вдосконаленню процесів виробництва напоїв 

шляхом розробки методів підготовки ПМВ для технологічних потреб. 

Досліджено процес видалення методом осадження фторид-іонів із ПВМ 

різними алюмінійвмісними коагулянтами. Установлено, що найбільш 

ефективним коагулянтом є алюміній пентаоксихлорид. Установлено, що в 

основі процесу видалення з води фторидів із використанням алюмінійвмісних 

коагулянтів лежить механізм іонообмінної сорбції з одночасним утворенням 

алюмінійфторидних комплексних сполук на поверхні алюмінійгідроксиду. 

Розроблено процеси видалення надлишку фторид-іонів та сполук заліза 

шляхом фільтрування води крізь МЗЗ. Установлено, що найбільш ефективним 

ЗЗ механічного фільтра є кримський гірський гранодіоритний пісок. Визначено 

режими модифікації завантаження алюмінійпентаоксихлоридом та швидкості 

фільтрування для цих процесів. Показано, що найбільший вплив на ступінь 

видалення фторид-іонів має pH вхідної води. 

Розроблено функціональні схеми дослідно-промислових установок 

кондиціювання води для виробництва води питної газованої та безалкогольних 

напоїв. 

 

 

222. Віннікова В.О. Формування якості дієтичної добавки «Гемовітал» та 

борошняних виробів з її використанням : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / 

В.О. Віннікова. – Харків, 2007. – 274 с. – Науковий керівник – В.В. Євлаш. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню впливу дієтичної 

добавки «Гемовітал», що містить гемове залізо, на формування якості хліба 

житньо-пшеничного і пряників для задоволення потреб споживачів. 

Упроваджено новий товарознавчо-технологічний показчик якості 

дієтичної добавки «Гемовітал» – співвідношення форм гемоглобіну – та 

доведено, що для забезпечення світло-коричневго з червоним відтінком 

кольору та біологічної цінності вміст двовалентного заліза від загальної 

кількості гемового заліза має становити 50%. Визначено чинники, що 

впливають на якість дієтичної добавки з харчової крові. Досліджено показники 

якості дієтичної добавки «Гемовітал» за різних умов та термінів зберігання. 

Установлено раціональну масову частку введення дієтичної добавки 
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«Гемовітал» у рецептури хліба житньо-пшеничного та пряників заварних. 

Вивчені напрями використання дієтичної добавки «Гемовітал» для формування 

асортименту борошняних виробів протианемічної спрямованості. Проведено 

апробацію нових технологій у виробничих умовах. Наведено дані економічної 

ефективності впровадження нових видів борошняних виробів у виробництво. 

 

 

223. Горбань В.Г. Технология фарша из говядины ферментированной и 

кулинарных изделий на его основе : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.16 /        

В.Г. Горбань. – Харьков, 2007. – 268 с. – Научный руководитель –                   

В.А. Коваленко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

фаршу з яловичини з підвищеним вмістом білків сполучної тканини, 

ферментованої КПФ, і кулінарних виробів на його основі. 

Проведено аналіз літературних даних зі створення КПФ та використання 

ферментативної модифікації м’яса яловичини з підвищеним вмістом білків 

сполучної тканини протеолітичними ферментами, а також технологій 

натуральних січених та комбінованих м’ясних кулінарних виробів із 

ферментованої м’ясної сировини. 

Обґрунтовано доцільність одночасного використання двох протеолітичних 

ферментів у КПФ, яка призначена для ферментативної модифікації яловичини з 

підвищеним вмістом сполучної тканини. 

Досліджено функціонально-технологічні властивості фаршу з яловичини 

ферментованої, а також хімічний склад, біологічну цінність, мікробіологічні та 

органолептичні показники розробленого ФЯФ. Обґрунтовано умови та терміни 

його зберігання в охолодженому та замороженому станах. 

Обґрунтовано та розроблено рецептурний склад і технологічні режими 

виробництва натуральних січених та комбінованих м’ясних кулінарних виробів 

на основі ФЯФ. 

Здійснено заходи з упровадження результатів досліджень у практику на 

підприємствах ресторанного господарства м. Харкова, розроблено нормативну 

документацію на нові види кулінарної продукції. 

 

 

224. Гринченко Н.Г. Технологія реструктурованих напівфабрикатів на 

основі рибної сировини : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Н.Г. Гринченко. – 

Харків, 2007. – 325 с. – Науковий керівник – П.П. Пивоваров. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

реструктурованої продукції на основі рибної сировини внутрішніх водоймищ 
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країни, яка полягає в науково обґрунтованій комплексній переробці рибної 

сировини, утворені фаршу з технологічно модифікованими властивостями, 

проведенні керованого процесу іонообміну, термообробці реструктурованого 

напівфабрикату. 

Науково обґрунтовано критерії підготовки фаршів із рибної сировини  для 

формування виробів методом екструзії. На підставі дослідження 

закономірностей зміни структурно-механічних показників та функціонально-

технологічних властивостей іонотропних гелів із використанням методів 

математичного моделювання обґрунтовано раціональні параметри отримання 

структурованих систем на основі рибних фаршів. Розроблено та науково 

обґрунтовано технологію реструктурованого напівфабрикату молодого вугра. 

Комплексно досліджено його фізико-хімічні, структурно-механічні, 

органолептичні, мікробіологічні та токсикологічні показники, визначено 

харчову та біологічну цінність, установлено закономірності зміни показників 

під впливом технологічних чинників. 

Проведено комплекс організаційно-технологічних заходів з упровадження 

розробленої технології у виробництво та навчальний процес. 

 

 

225. Зубков С.О. Ефективність політики фінансування необоротних 

активів підприємств торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С.О. Зубков. – 

Харків, 2007. – 305 с. – Науковий керівник – М.В. Чорна. 

 

Дисертацію присвячено питанням формування політики фінансування 

необоротних активів підприємств торгівлі. У роботі запропоновано трактування 

необоротних активів підприємств торгівлі; удосконалено та доповнено 

класифікацію необоротних активів, основних засобів та джерел фінансування 

необоротних активів підприємств торгівлі. У процесі дослідження 

проаналізовано теоретичні аспекти необоротних активів та їх складових 

елементів. Запропоновано принципи та визначення політики фінансування 

необоротних активів підприємств торгівлі. Подальшого розвитку набула 

система показників оцінки ефективності використання необоротних активів 

підприємств торгівлі. Наведено розробку комплексної системи показників 

оцінки ефективності політики фінансування необоротних активів підприємств 

торгівлі. Обґрунтовано методичний підхід до формування політики 

фінансування необоротних активів підприємств торгівлі. Удосконалено та 

адаптовано до потреб політики фінансування багатокритеріальні методи 

оптимізації джерел фінансування необоротних активів. 
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226. Колесник А.А. Технология мясных фаршевых изделий специального 

назначения с использованием полуфабриката костного пищевого : дисс. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / А.А. Колесник. – Харьков, 2007. – 354 с. – Научный 

руководитель – Н.П. Головко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

м’ясних фаршевих виробів спеціального призначення з використанням НКХ, 

що є джерелом легкозасвоюваних біоорганічних сполук кальцію. 

Доведено, що НКХ має СА-донорську здатність. Установлено, що 

внесення 7% НКХ-порошку або 10% НКХ-пасти відносно котлетного м’яса 

яловичини (з урахуванням сухих речовин) змінює ФТВ фаршу. 

Вивчено структурно-механічні властивості виробів із НКХ; досліджено 

структуру вологи та вологозв’язуючу здатність комбінованих м’ясних фаршів; 

вивчено безпеку кулінарних виробів із НКХ за мікробіологічними показниками; 

досліджено вплив НКХ на технологічні показники термообробки та вихід 

м’ясних фаршевих виробів; вивчено біологічну цінність і перетравлюваність 

білків м’ясних фаршевих виробів із НКХ травними ферментами in vitro. 

У ході медико-біологічного експерименту на лабораторних тваринах 

доведено засвоюваність біоорганічних сполук кальцію, що містяться у НКХ. 

Розроблено і затверджено нормативно-технологічну документацію на 

фарш «Кальцевітал», напівфабрикати м’ясні січені з фаршу «Кальцевітал», 

здійснено впровадження запропонованих розробок у виробництво. 

 

 

227. Крамаренко Д.П. Технологія молочно-білкових фаршів з 

використанням йодовмісної водоростевої добавки : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / Д.П. Крамаренко. – Харків, 2007. – 332 с. – Науковий керівник –     

Г.В. Дейниченко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

молочно-білкових фаршів (МБФ) із використанням йодовмісної добавки 

цистозіри «Барба-йод», яка є продуктом переробки бурих морських водоростей. 

Досліджено поліфенольний комплекс і антиоксидантні властивості 

добавки цистозіри. Оримано дані про функціонально-технологічні властивості 

модельних систем на основі молочно-білкового концентрату зі сколотин 

(МБКС). Установлено вплив добавки цистозіри на фізико-хімічні процеси, що 

відбуваються під час заморожування-відтавання фаршевих мас. 

Обґрунтовано та розроблено технології МБФ на основі МБКС із 

добавками цистозіри. Визначено харчову цінність виробів, доведено їх 

радіопротекторну дію, розраховано комплексний показник якості. 
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228. Лачкова Л.І. Економічний механізм санаційної реструктуризації 

підприємств роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /                

Л.І. Лачкова. – Харків, 2007. – 230 с. – Науковий керівник – В.І. Оспіщев. 

 

У дисертаційній роботі досліджено основні теоретичні, методичні та 

практичні аспекти економічного механізму санаційної реструктуризації 

підприємств роздрібної торгівлі. Обґрунтовано методичні підходи до 

управління санаційною реструктуризацією, запропоновано структурно-логічну 

послідовність проведення аналізу санаційної спроможності підприємств 

роздрібної торгівлі, інструментарій інтегральної бальної оцінки санаційної 

спроможності підприємств роздрібної торгівлі, визначено науково-методичні 

підходи до розробки концепції санаційної реструктуризації; розроблено 

систему засобів і методів, яка визначає порядок реалізації санаційної концепції 

та становить зміст економічного механізму; запропоновано систему показників 

оцінки ефективності санаційної реструктуризації підприємств роздрібної 

торгівлі. 

 

 

229. Пак А.О. Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини 

змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.12 / А.О. Пак. – Харків, 2007. – 211 с. – Науковий керівник –                  

М.І. Погожих. 

 

Дисертацію присвячено розробці процесу сушіння подрібненої плодово-

ягідної сировини за допомогою ЗТП-сушіння. Розроблено два способи ЗТП-

сушіння плодово-ягідної сировини, які базуються на створенні штучної 

пористості сировини під час підготовки до сушіння. За першого способу перед 

сушінням у подрібнену сировину вносять МЦ та Na-КМЦ і спінюють, за 

другого – вносять КПТ. Розроблено оригінальні експериментальні методики: 

спосіб визначення коефіцієнта поверхневого натягу в’язких розчинів; 

колориметричний метод визначення кількості вимороженої та невимороженої 

вологи. Досліджено внутрішні та зовнішні чинники процесу ЗТП-сушіння 

плодово-ягідної сировини. Визначено раціональну кількість добавок, 

раціональні способи підготовки сировини, питоме навантаження на ФЄ. 

Досліджено вплив температури сушильного агента, форми та розмірів ФЄ на 

процес ЗТП-сушіння плодово-ягідної сировини. Досліджено основні 

органолептичні та фізико-хімічні показники якості отримуваної продукції. На 

основі проведених досліджень розроблено раціональні режими та технологічну 

схему переробки плодово-ягідної сировини. Розроблено ФЄ з плаваючою 

кришкою та конструкційні особливості ЗТП-сушарки для сушіння плодово-

ягідної сировини з піноутворенням. 
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230. Подворчан Д.Є. Технологія напівфабрикату кісткового харчового та 

паштетних печінкових мас з його використанням : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / Д.Є. Подворчан. – Харків, 2007. – 183 с. – Науковий керівник –     

М.П. Головко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню, розробці та практичній 

реалізації технології НКХ та паштетних печінкових мас оздоровчого 

призначення, збагачених біоорганічними сполуками кальцію. 

Науково обґрунтовані режими проведення гідротермічного гідролізу 

харчової кістки з метою максимальної втрати нею механічної міцності. 

Установлені раціональні режими гідротермічного знежирення харчової кістки. 

Розроблена технологія НКХ. Визначено хімічний склад, перетравлюваність та 

кальцій-донорські властивості НКХ. У дослідах на біологічних об’єктах 

доведені радіоблокуючі властивості НКХ. 

На підставі проведених експериментальних досліджень науково 

обґрунтована доцільність використання НКХ у технології паштетної продукції. 

Розроблені рецептури та технології виробництва паштетних печінкових мас із 

НКХ. Показано, що продукція характеризується підвищеним вмістом 

біоорганічних сполук кальцію. 

Проведена комплексна оцінка якості розробленої продукції. Здійснена 

апробація технології НКХ та паштетних печінкових мас із його використанням 

на підприємствах ресторанного господарства та харчової промисловості 

України. Наведені дані про економічну ефективність упровадження розробок. 

 

 

231. Серік М.Л. Технологія композиції мінерально-білково-жирової та 

м’ясних січених виробів з її використанням : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

М.Л. Серік. – Харків, 2007. – 265 с. – Науковий керівник – М.П. Головко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню, розробці та практичній 

реалізації технології КМБЖ і м’ясних січених виробів оздоровчого 

призначення, збагачених біоорганічними сполуками кальцію та ПНЖК. 

Науково обґрунтована рецептура та технологічні режими виробництва 

КМБЖ. 

Виявлено зміни стійкості емульсії КМБЖ після зберігання за різних умов. 

Розроблено технологію КМБЖ. Визначено, що раціональними режимами та 

термінами зберігання КМБЖ є: температура 1...4ºС, тривалість не більше 24 

годин; температура не вище –18ºС, тривалість не більше 30 діб. Визначено 

загальний хімічний, амінокислотний та жирнокислотний склад КМБЖ. 

На підставі проведених експериментальних досліджень науково 

обґрунтована доцільність використання КМБЖ у технології м’ясних січених 
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виробів. Розроблено рецептури та технологію виробництва м’ясних січених 

виробів із КМБЖ. Показано, що продукція характеризується підвищеним 

вмістом біоорганічних сполук кальцію та ПНЖК. 

Здійснено інтегральну оцінку якості розробленої продукції. Проведено 

апробацію технології КМБЖ та м’ясних січених виробів із її використанням на 

підприємствах ресторанного господарства та харчової промисловості України. 

Наведено дані про економічну ефективність упровадження розробок. 

 

 

232. Трощий Т.В. Технологія термоформованих гарнірів на основі 

знежирених зародків пшениці та їх використання у складі супів : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / Т.В. Трощий. – Харків, 2007. – 374 с. – Науковий 

керівник – П.П. Пивоваров. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

термоформованих гарнірів на основі знежирених зародків пшениці та їх 

використанню у складі супів. 

Установлено основні фізико-хімічні й функціонально-технологічні 

показники зародків пшениці та їх зміни під час знежирення, з урахуванням яких 

розроблено технологію термоформованих гарнірів на основі знежирених 

зародків пшениці. Досліджено вплив технологічних чинників на зміну 

властивостей складових термоформованих гарнірів. Визначено комплекс 

споживних та технологічних властивостей термоформованих гарнірів, їх 

харчову цінність, обґрунтовано умови та терміни зберігання. 

Установлено закономірності поведінки термоформованих гарнірів у рідких 

середовищах. Розроблено технології та асортимент супів з їх використанням. 

Розроблено та затверджено нормативну та технологічну документацію, 

здійснено впровадження нових технологій на підприємствах харчування, 

розраховано економічний ефект від упровадження. 

 

 

233. Чоні І.В. Технологія соусів емульсійного типу з використанням 

борошна вівсяної та перлової круп : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

І.В. Чоні. – Полтава, 2007. – 238 с. – Науковий керівник – Н.І. Шаповал. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

соусів емульсійного типу з використанням борошна вівсяної та перлової круп. 

Установлено основні фізико-хімічні, функціонально-технологічні, 

органолептичні показники борошна вівсяної та перлової круп як складових 

соусів емульсійного типу. Розроблено та науково обґрунтовано критерії 

оцінювання стабільності соусів шляхом визначення агрегативної та кінетичної 



 
 

~ 141 ~ 
 

стійкості. Установлено закономірності зміни складу і властивостей 

полісахаридів круп за різних температур екстракції. Визначено емульгуючу 

здатність і стабільність емульсій. Вивчено харчову та біологічну цінність 

соусів. Проведено медико-біологічні дослідження. Обґрунтовано умови та 

терміни зберігання. 

Розроблено та затверджено нормативну та технологічну документацію, 

здійснено впровадження нових технологій на підприємствах харчування, 

розраховано економічний ефект від упровадження. 

 

 
2008 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

234. Головко М.П. Наукове обґрунтування та розробка технології 

продуктів харчування, збагачених на кальцій, з використанням продуктів 

переробки харчової кістки : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.16 / М.П. Головко. – 

Харків, 2008. – 341 c. + дод. : 314 с. – Науковий консультант – О.І. Черевко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

продуктів харчування, збагачених біоорганічними сполуками остеокальцію з 

використанням продуктів переробки харчової кістки. Запропоновано наукову 

концепцію та можливі напрями її реалізації. Науково обґрунтовано та 

розроблено технологію переробки харчової кістки в харчовий продукт – 

напівфабрикат кістковий харчовий, створення композиційної емульсійної 

системи на його основі. Уперше визначені закономірності змін гістологічної 

структури кісткової тканини в процесі гідротермічної обробки за умов 

надлишкового тиску та побудована кількісна модель залежності динаміки 

відносного об’єму відкритих пор від часу при гідротермічній обробці харчової 

кістки, на основі якої розв’язано задачу дифузії білкових речовин у бульйон. 

Запропоновано теоретичну модель процесу динаміки напруження зсуву 

тканини кістки, яка розпушена під час гідротермічної обробки. 

Уперше комплексно досліджено вплив НКХ та КМБЖ на фізико-хімічні, 

функціонально-технологічні, структурно-механічні, мікробіологічні 

характеристики паштетних систем та м’ясних фаршів. 

Розроблено наукові основи технології паштетних печінкових мас та 

м’ясних січених виробів із використанням НКХ та композиції мінерально-

білково-жирової. 

Визначено основні показники якості та безпеки розробленої продукціїї. 

Проведено комплекс заходів з упровадження розроблених технологій на 
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підприємствах м’ясопереробної промисловості та ресторанного господарства 

України. Доведено економічну ефективність прийнятих рішень. 

На основі комплексу медико-біологічних досліджень доведено 

засвоюваність біоорганічного остеокальцію організмом лабораторних тварин. 

Доведені радіозахисні властивості НКХ. На основі клінічних досліджень 

установлено, що НКХ у комплексі з традиційною терапією можна 

рекомендувати для профілактики розвитку кісткових захворювань. 

 
 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

235. Горальчук А.Б. Технологія термостабільних емульсійних соусів на 

основі овочевої сировини : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / А.Б. Горальчук. – 

Харків, 2008. – 298 с. – Науковий керівник – П.П. Пивоваров. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та розроблено технологію 

термостабільних емульсійних соусів на основі овочевої сировини. 

Обґрунтовано використання пектиновмісної овочевої та білковмісної 

молочної сировини в технології термостабільних емульсійних соусів. 

Установлено закономірності переведення складових овочевої та молочної 

сировини в активний до емульгування та стабілізації емульсії стан, а також 

закономірності утворення та стабілізації емульсій для забезпечення їх стійкості 

в гарячому стані. Обґрунтовано раціональний вміст основних рецептурних 

компонентів та технологічні параметри виробництва термостабільних 

емульсійних соусів на основі овочевої сировини. 

Розроблено технологію та асортимент термостабільних емульсійних соусів 

та гарячих закусок з їх використанням. Визначено комплекс їх споживних та 

технологічних властивостей, обґрунтовано умови та терміни зберігання. 

Розроблено та затверджено нормативну та технологічну документацію, 

здійснено впровадження нових технологій у закладах ресторанного 

господарства, розраховано економічний ефект від упровадження. 

 

 

236. Гурський П.В. Технологія паст закусочних на основі сиру 

кисломолочного нежирного : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / П.В. Гурський. 

– Харків, 2008. – 353 с. – Науковий керівник – Ф.В. Перцевий. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці 

технологічних режимів виробництва паст закусочних на основі сиру 

кисломолочного нежирного з додаванням олії рафінованої дезодорованої. 
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Досліджено основні фізико-хімічні та функціонально-технологічні 

властивості білкової основи, з урахуванням яких розроблено та обґрунтовано 

технологію та рецептурний склад паст закусочних. Досліджено вплив основних 

рецептурних компонентів на параметри технологічного процесу. Визначено 

комплекс споживчих та технологічних властивостей паст закусочних, їх 

харчову цінність, умови зберігання та споживання. 

Запропоновано рекомендації щодо використання паст закусочних у складі 

кулінарної продукції. Розроблено і затверджено нормативну та технологічну 

документацію, здійснено заходи з упровадження нової технології на 

підприємствах харчування, наведено дані економічної ефективності від 

упровадження паст закусочних у виробництво. 

 

 

237. Зіолковська А.В. Технологія плодово-ягідних соусів з використанням 

екстракту полісахаридів оболонки насіння льону : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / А.В. Зіолковська. – Харків, 2008. – 336 с. – Науковий керівник –     

Л.П. Малюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

плодово-ягідних соусів із використанням екстракту полісахаридів оболонки 

насіння льону. 

Обґрунтовано доцільність використання екстракту полісахаридів оболонки 

насіння льону як загусника в технології соусів на основі плодово-ягідної 

сировини, установлено закономірності їх екстракції, розроблено математичну 

модель процесу. Установлено закономірності змін структурно-механічних 

показників екстракту ПОЛ залежно від технологічних чинників. Установлено 

закономірності впливу екстракту ПОЛ на формування фізико-хімічних, 

структурно-механічних, органолептичних показників соусів на основі плодово-

ягідної сировини. Науково обґрунтовано використання ароматичної сировини в 

технології плодово-ягідних соусів. 

Розроблено технології та асортимент плодово-ягідних соусів із 

використанням екстракту полісахаридів оболонки насіння льону. Визначено 

комплекс їх споживчих та технологічних властивостей, обґрунтовано умови та 

терміни зберігання. Розроблено нормативну та технологічну документацію, 

здійснено впровадження нових технологій на підприємствах ресторанного 

господарства, розраховано економічний ефект від упровадження. 
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238. Калашніков В.М. Економіко-організаційні особливості розвитку 

роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.04 / В.М. Калашніков. – Харків, 2008. – 275 с. – Науковий керівник –    

Н.О. Власова. 

 

Дисертацію присвячено обґрунтованню теоретико-методичних засад 

розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами. 

Розкрито сутність та визначено особливості продовольчого ринку, 

уточнено економічну сутність ринку хліба та хлібобулочних виробів із 

визначенням його специфіки, систематизовано та надано змістовну 

характеристику сучасних форм і видів роздрібної торгівлі хлібом та 

хлібобулочними виробами. 

Виявлено основні тенденції та проблеми розвитку хлібопекарської галузі, 

визначено особливості попиту на хліб та хлібобулочні вироби в різних 

сегментах товарного ринку, ідентифіковано фактори, що найбільше впливають 

на реалізацію хлібної продукції. 

Запропоновано структурно-логічну схему процесу розробки стратегії 

місцерозташування підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами. 

Обґрунтовано теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки ефективної 

цінової політики підприємств роздрібної торгівлі хлібопродуктами в умовах 

конкурентного середовища. 

 

 

239. Кот Е.В. Интегрированные маркетинговые коммуникации в 

обеспечении конкурентоспособности предприятий розничной торговли : дисс. 

... канд. экон. наук : 08.00.04 / Е.В. Кот. – Харьков, 2008. – 317 с. – Научный 

руководитель – Т.В. Андросова. 

 

Уточнено економічну сутність поняття «інтегровані маркетингові 

комунікації підприємства роздрібної торгівлі»; обґрунтовано роль та місце 

інтегрованих маркетингових комунікацій у ланцюгу створення цінності для 

споживача; систематизовано ознаки інтегрованих маркетингових комунікацій. 

Обґрунтовано систему показників оцінювання інтегрованих маркетингових 

комунікацій з урахуванням економічного, комунікаційного та синергічного 

аспектів комунікативної діяльності підприємства. Досліджено стан, динаміку та 

ефективність реалізації програм ІМК на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Розроблено комплексний інтегральний показчик конкурентоспроможності 

торговельного підприємства. Запропоновано формування та розподіл бюджету 

інтегрованих маркетингових комунікацій здійснювати з урахуванням 

комплексного інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства 
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роздрібної торгівлі та коефіцієнта рейтингової значущості окремих засобів 

інтегрованих маркетингових комунікацій. 

 

 

240. Мазепа Т.С. Формування асортиментної політики підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т.С. Мазепа. – Харків, 

2008. – 258 с. – Науковий керівник – Н.О. Власова. 

 

У дисертаційній роботі  досліджено основні теоретичні, методичні й 

практичні аспекти формування асортиментної політики підприємств роздрібної 

торгівлі. Уточнено економічну сутність товарного асортименту; 

систематизовано та розширено ознаки його кваліфікації; систематизовано та 

виділено основні чинники, що впливають на формування асортименту 

підприємств роздрібної торгівлі з позицій учасників економічних процесів на 

обраному ринковому сегменті; визначено сутність асортиментної політики та її 

місце в системі управління підприємством роздрібної торгівлі. Визначено 

цільові критерії та обґрунтовано систему показників оцінювання ефективності 

асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі. Розроблено 

методичний інструментарій для оцінювання споживчої цінності, 

конкурентоспроможності сформованого асортименту та його відповідності 

внутрішнім можливостям підприємства роздрібної торгівлі. Обґрунтовано 

основні підходи та систематизовано методичний інструментарій формування 

асортиментної політики; розроблено технологію формування та реалізації 

асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі. Запропоновано 

методику планування асортименту з використанням системи динамічних 

матриць, побудованих за критичними з точки зору конкурентних позицій 

критеріями. 

 

 

241. Маяк О.А. Усовершенствование аппарата для производства 

пастообразных концентратов напитков на основе овощного сырья : дисс. ... 

канд. техн. наук : 05.18.12 / О.А. Маяк. – Харьков, 2008. – 241с. – Научный 

руководитель – А.И. Черевко. 

 

Диссертация посвящена научному обоснованию процессов производства 

пастообразных концентратов напитков (ПКН) на основе овощного сырья и 

усовершенствованию аппарата для проведения гидромеханических и 

теплообменных процессов. Предложен способ получения ПКН на основе 

овощей – тыквы, свеклы и моркови. Для научной классификации и 

интенсификации процессов производства разработанного продукта были 

исследованы его реологические свойства. Комплексное исследование 
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реологических свойств ПКН показало, что согласно классификации 

П.А. Ребиндера данный продукт относится к коагуляционным неидеально 

пластичным твердообразным системам, деформация которых описывается 

уравнением Гершеля – Балкли. Были установлены закономерности влияния 

технологических параметров (размера частиц дисперсной фазы концентрата, 

концентрации сухих веществ в продукте, температуры переработки, срока 

хранения) на реологические характеристики ПКН, получены уравнения для их 

расчета. Разработан процесс производства ПКН на основе овощного сырья, 

предложена линия для реализации данного процесса. 

 

 

242. Москаленко О.В. Технология белкового полуфабриката на основе 

коллагенсодержащего сырья для мясных рубленых изделий : дисс. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / О.В. Москаленко. – Харьков, 2008. – 261 с. – Научный 

руководитель – В.А. Коваленко. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та розроблено технологію білкового 

напівфабрикату з колагеновмісної сировини для м’ясних січених виробів. 

Обґрунтовано якісний склад композиції ферментів для обробки КС, 

співвідношення ферментів у композиції та її кількість, яка вноситься до 

сировини. Науково обґрунтовано та оптимізовано параметри технологічного 

процесу виробництва БН, заснованого на ферментативному протеолізі КС 

композицією ферментів; визначено фізико-хімічні, органолептичні та 

мікробіологічні показники і закономірності їхніх змін під впливом 

технологічних чинників; установлено умови і терміни зберігання БН. Вивчено 

функціонально-технологічні властивості БН, які обґрунтовують можливість 

його використання в технологіях м’ясних січених виробів. 

Розроблено технологію м’ясних січених виробів із використанням БН. 

Визначено комплекс їхніх технологічних властивостей, структурно-механічних, 

органолептичних і мікробіологічних показників, харчову та біологічну цінність. 

Розроблено та затверджено нормативну та технологічну документацію, 

здійснено впровадження нових технологій на підприємствах ресторанного 

господарства, розраховано економічний ефект від їх упровадження. 
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243. Ольшанський О.В. Управління інвестиційною діяльністю 

підприємств з формування роздрібної торговельної мережі : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / О.В. Ольшанський. – Харків, 2008. – 224 с. – Науковий 

керівник – Л.М. Яцун. 

 

У дисертації запропоновано методичний інструментарій оптимізації 

управління інвестиційною діяльністю підприємств із формування роздрібної 

торговельної мережі, який базується на концепції створення регіонального 

інвестиційного фонду розвитку торгівлі з метою забезпечення умов для 

фінансування економічно вигідних інвестиційних програм торговельних 

підприємств. 

Удосконалено інвестиційні стратегії розвитку підприємств роздрібної 

торговельної мережі для териториальних одиниць із урахуванням широкого 

кола факторів соціально-економічного, політико-правового та демографічного 

характеру. Розроблено методику та економіко-математичні моделі оцінювання 

ефективності інвестиційних проектів торговельних підприємств із метою 

максимізації прибутку та отримання додаткового ефекту від реалізації 

інвестиційних проектів при використанні коштів регіонального інвестиційного 

фонду розвитку торгівлі. 

Запропоновано методику розробки алгоритму визначення ефективності 

інвестиційних проектів та вибору кращої альтернативи при обмеженості 

фінансових ресурсів, а також алгоритм розподілу результатів використання 

накопичень торговельних підприємств у регіональному інвестиційному фонді 

розвитку торгівлі. Розроблено систему показників оцінювання інвестиційної 

привабливості адміністративних районів областей із метою визначення 

інвестиційного потенціалу та встановлення рейтингу місцевих торгових 

комплексів. 

 

 

244. Рябець О.Ю. Технологія аналога ікри чорної з використанням 

альгінату натрію : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / О.Ю. Рябець. – Харків, 

2008. – 284 с. – Науковий керівник – О.О. Гринченко. 

 

У дисертації науково обґрунтовано технологічні принципи отримання 

капсульних продуктів із використанням як формуючого середовища розчину 

альгінату натрію. 

Обґрунтовано технологічні принципи отримання капсульних продуктів із 

використанням як формуючого середовища розчину альгінату натрію. 

Установлено закономірності дифузії іонів кальцію в середовищі альгінату 

натрію та закономірності формування капсул із заданими фізичними, фізико-

хімічними та структурно-механічними показниками. Обґрунтовано 
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раціональний вміст основних рецептурних компонентів суміші, що підлягає 

капсулюванню, і формуючого середовища та технологічні параметри 

виробництва аналогу ікри чорної. 

Розроблено технологію аналогу ікри чорної та кулінарної продукції з його 

використанням. Визначено комплекс їх споживних та технологічних 

властивостей, обґрунтовано умови та терміни зберігання. Розроблено та 

затверджено нормативну та технологічну документацію, здійснено 

впровадження нових технологій на підприємствах харчової галузі України, 

розраховано економічний ефект від впровадження. 

 

 

245. Северин А.А. Разработка процесса и аппаратурного оснащения 

комбинированной гелиосушки плодового сырья с автономным 

энергоснабжением : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / А.А. Северин. – 

Харьков, 2008. – 254 с. – Научный руководитель – В.М. Михайлов. 

 

Дисертацію присвячено вирішенню завдання забезпечення автономності 

енергопостачання та інтенсифікації процеса геліосушіння плодової сировини на 

основі ії раціонального комбінування з електрокінетичними методами обробки. 

Доведено, що підвищення ефективності геліосушіння плодової сировини в 

умовах організації автономного процесу може бути досягнуте за умови 

сполучення перетвореного геліовипромінювання, що використовуеться для 

забезпечення роботи енергопристроїв, з електрокінетичним впливом, 

стимулюючим протікання внутрішнього вологоперенесення. 

Розроблено теоретичні моделі та визначені раціональні параметри 

геліосушіння та електроосмосу. Розроблено комбіновану геліосушарку з 

автономним енергопостачанням (КГСА). Установлені закономірності 

протікання процесу комбінованого геліосушіння, оцінено економічну 

ефективність науково-технічних розробок та здійснено заходи з упровадження 

їх у виробництво. 

 

 

246. Сімех Ю.А. Оцінка конкурентостійкості підприємств роздрібної 

торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю.А. Сімех. – Харків, 2008. –      

242 с. – Науковий керівник – М.В. Чорна . 

 

Дисертацію присвячено розвитку теоретичних положень та розробці 

методичного інструментарію оцінки конкурентостійкості підприємств 

роздрібної торгівлі. 

У роботі розкрито економічну сутність поняття «конкурентостійкості 

підприємств торгівлі», розмежовано поняття «конкурентоспроможність» та 
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«конкурентостійкість». Удосконалено систематизацію принципів оцінки 

конкурентостійкості підприємств торгівлі. 

Обґрунтовано методичний підхід до оцінки конкурентостійкості 

підприємств торгівлі, який базується на послідовному оцінюванні її складових 

(конкурентоспроможності та стійкості) в їх взаємодії з використанням 

динамічних показників розвитку підприємств торгівлі та їх співвідношення. 

Розроблено методичний інструментарій оцінки конкурентостійкості 

підприємства. Для встановлення наявності конкурентостійкості окремого 

підприємства торгівлі запропоновано комплексний метод оцінки загального 

рівня конкурентостійкості. Удосконалено метод оцінки конкурентостійкості в 

межах визначеної конкурентної групи. Запропоновано метод оцінки стійкості 

функціонування торговельного підприємства в умовах невизначенності. 

Розроблено та обґрунтовано технологію практичної реалізації оцінки 

конкурентостійкості підприємств роздрібної торгівлі на базі запропонованих 

методів. 

 

 

247. Столярчук В.М. Технологія виробів із пісочного тіста з 

використанням гарбузового голонасінного борошна : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / В.М. Столярчук. – Полтава, 2008. – 289 с. – Науковий керівник –    

Т.В. Капліна. 

 

Дисертацію присвячено питанням розробки технології борошняних 

кондитерських виробів підвищеної харчової цінності з використанням 

нетрадиційної рослинної сировини – насіння гарбузового голонасінного. 

Сукупність результатів теоретичних та експериментальних досліджень 

дозволила сформулювати доцільність використання гарбузового насіння у 

вигляді борошна під час виготовлення виробів із пісочного тіста. Досліджено 

органолептичні властивості, фізико-хімічні показники якості, склад нутрієнтів 

гарбузового голонасінного борошна та виробів із пісочного тіста з його 

використанням. Установлено, що гарбузове голонасінне борошно покращує 

харчову цінність виробів із пісочного тіста, розширює їх асортимент, 

забезпечує раціональне використання традиційних видів сировини (пшеничного 

борошна, цукру, вершкового масла). 

На основі теоретичних та експерементальних досліджень розроблено 

технологію борошняних кондитерських виробів із пісочного тіста з 

використанням гарбузового голонасінного борошна. Проведена апробація нової 

технології у виробничих умовах, визначено економічний та соціальний ефект 

від її впровадження. 
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248. Ткаченко О.П. Економічне обґрунтування вибору організаційно-

правової форми підприємств ресторанного господарства : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / О.П. Ткаченко. – Харків, 2008. – 265 с. – Науковий керівник – 

В.І. Шалько. 

 

У дисертації визначені теоретичні положення і розроблений методичний 

інструментарій вибору ефективних організаційно-правових форм підприємств 

ресторанного господарства. 

Уточнено економічну сутність поняття «організаційно-правова форма»; 

розроблено класифікацію організаційно-правових форм підприємств; визначені 

критерії і обґрунтована система показників оцінки ефективності 

господарювання підприємств ресторанного господарства різних організаційно-

правових форм; запропоновано методичний інструментарій вибору найбільш 

ефективної організаційно-правової форми підприємства ресторанного 

господарства, спрямований на оптимізацію показників діяльності підприємств 

ресторанного господарства залежно від критеріїв стадії життєвого циклу. 

 

 

249. Шевченко О.Є. Формування якості морозива функціонального 

призначення шляхом збагачення йодом та білком : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.15 / О.Є. Шевченко. – Харків, 2008. – 294 с. – Науковий керівник –        

Г.І. Дюкарева. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню одержання морозива 

функціонального призначення за допомогою використання копреципітату, 

отриманого методом термокислотної коагуляції, і еламіну (продукту переробки 

бурих морських водоростей) та його товарознавчій оцінці. 

Розроблено технологіі та окремі рецептури, вивчено харчову  та біологічну 

цінність нових видів молочного, вершкового морозива та пломбіру на основі 

копреципітату з додаванням еламіну. 

Проведено комплекс організаційних заходів із впровадження наукових 

розробок у практику. Розроблено нормативну документацію та одержано 

гігієнічний висновок МОЗ України на морозиво з еламіном. 

Доведено можливість використання розробленого напівфабрикату у 

виробництві морозива. Установлено, що найкраща піноутворююча здатність, 

стійкість збитої маси, емульгуюча здатність суміші спостерігаються під час 

внесення 1% еламіну до маси копреципітату. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

250. Евлаш В.В. Научное обоснование технологии диетической добавки и 

пищевых продуктов антианемической направленности со стабилизированным 

гемовым железом : дисс ... д-ра техн. наук : 05.18.16. / В.В. Евлаш. – Харьков, 

2009. – 381 с. – Научный консультант – Н.И. Погожих. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

харчових продуктів антианемічного спрямування шляхом збагачення їх 

дієтичною добавкою зі стабілізованим гемовим залізом. 

Установлено, що для лікування та профілактики залізодефіцитних станів 

(ЗДС) у раціони харчування населення повинні бути включені залізовмісні 

дієтичні добавки та харчові продукти, що містять гемове залізо переважно в 

двовалентній формі та всі необхідні компоненти для метаболізму заліза. 

Науково обґрунтовано та розроблено технологію дієтичної добавки з крові 

великої рогатої худоби (ВРХ). Доведено, що для формування необхідних 

функціонально-технологічних та фізіологічних властивостей дієтичної добавки 

необхідно стабілізувати гемовий комплекс під час переробки крові ВРХ. 

Реологічними та молекулярно-кінетичними дослідженнями підтвержено 

ефективність принципу стабілізації гемового комплексу просторовою 

струкрурою гелю, утвореного Na-KMЦ. 

Розроблено концепцію збагачення харчових продуктів гемовим залізом для 

профілактики та лікування ЗДС, згідно з якою науково обґрунтовано та 

розроблено технологію харчових продуктів антианемічного спрямування: 

м’ясних січевих виробів, десертів з кисломолочного сиру, хлібобулочних 

виробів, пряників. 

 

 

251. Коваленко В.А. Научные основы технологии переработки мясного 

сырья с использованием ферментных препаратов : дисс. ... д-ра техн. наук : 

05.18.16 / В.А. Коваленко. – Харьков, 2009. – 397 с. – Научный консультант – 

А.И. Черевко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

кулінарної продукції на основі м’ясної сировини з підвищеним вмістом 

сполучної тканини, ферментованої протеолітичним ферментним препаратом 

протомегатеріном Г20Х та його композиціями з папаїном. Уперше розроблено 

теоретичну модель ферментативного протеолізу білків протомегатеріном Г20Х, 
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папаїном та їх композиціями за різних співвідношень ферментних препаратів. 

Доведено доцільність одночасного використання протомегатерину Г20Х із 

папаїном у складі композицій. Обґрунтовано параметри ферментативного 

протеолізу м’ясної сировини з різним рівнем вмісту сполучної тканини, 

розроблено наукові основи технології кулінарної продукції з її використанням. 

Установлено, що формування технологічних показників продукції під впливом 

ферментативного протеолізу обумовлене гидролітичними змінами білків 

м’ясних систем, збільшенням вмісту розчинного оксипроліну, зміною 

мікроструктури тканини, рухливості водної компоненти. Вперше комплексно 

досліджено фізико-хімічні, структурно-механічні, функціональні, технологічні 

та мікробіологічні показники нової продукції, визначено її харчову та 

біологічну цінність, мікробіологічну безпечність, умови та термін зберігання. 

Вперше розроблено наукові підходи до тестування ризику утворення 

гетероциклічних ароматичних амінів у напівфабрикатах з ферментованої 

м’ясної сировини. Проведено комплекс заходів із упровадження розроблених 

технологій у підприємствах м’ясопереробної галузі та ресторанного 

господарства України. Доведено соціально-економічну ефективність 

виробництва кулінарної продукції на основі ферментованої м’ясної сировини з 

підвищеним вмістом сполучної тканини. 

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

252. Аванесова Н.Е. Оцінка ефективності функціонування підприємств 

роздрібної торгівлі з позицій ключових зацікавлених сторін : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / Н.Е. Аванесова. – Харків, 2009. – 259 с. – Науковий керівник – 

В.А. Гросул. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

методичний інструментарій оцінки ефективності функціонування підприємств 

роздрібної торгівлі з позицій зацікавлених сторін. 

Уточнено та розмежовано загальні дефініції теорії ефективності – 

«результат» і «ефект», «ефективність» і «результативність», «економічність», 

«оптимальність»; обґрунтовано вибір системи оцінки ефективності 

функціонування підприємства; систематизовано та доповнено класифікацію 

зацікавлених сторін підприємства роздрібної торгівлі. Обґрунтовано систему 

показників оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної 

торгівлі з позиції зацікавлених сторін. Запропоновано методичні підходи до 

оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з точки 

зору ключових стейкхолдерів. Розроблено методичний інструментарій 
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порівняльної комплексної оцінки ефективності функціонування підприємств 

роздрібної торгівлі, який враховує результати діяльності підприємства та їх 

значущість для внутрішнього та зовнішнього оточення та дозволяє визначити 

рівень порівняльної ефективності функціонування підприємств у цілому та для 

кожної зацікавленої сторони зокрема. 

 

 

253. Бєляєва М.В. Економічний механізм регулювання підприємницької 

діяльності в торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М.В. Бєляєва. – 

Харків, 2009. – 254 с. – Науковий керівник – М.В. Чорна. 

 

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методичних положень і 

практичних рекомендацій із удосконалення економічного механізму 

регулювання підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі. 

У роботі визначено зміст підприємницької діяльності, систематизовано її 

основні ознаки та головні елементи; уточнено визначення поняття 

«підприємницька діяльність в роздрібній торгівлі». Визначено сутність, мету, 

принципи та засади економічного механізму регулювання підприємницької 

діяльності в роздрібній торгівлі. Систематизовано та надано змістовну 

характеристику чинникам впливу зовнішнього середовища на підприємницьку 

діяльність суб’єктів господарювання в торгівлі. 

Проаналізовано стан, тенденції та проблеми розвитку торговельної 

діяльності в Україні та у Харківській області. 

Досліджено досвід формування економічного механізму регулювання 

підприємницької діяльності та обґрунтовано рекомендації для підвищення 

ефективності підприємницької діяльності у вітчизняній роздрібній торгівлі. 

 

 

254. Гайдар С.М. Оцінка фінансової стійкості підприємств роздрібної 

торгівлі : дис. ... канд. екон. наук.: 08.00.04 / С.М. Гайдар. – Харків, 2009. –     

292 с. – Науковий керівник – Н.О. Власова. 

 

У дисертаційній роботі розкрито сутність категорії «стійкість 

підприємства» та визначено її основні види, що дозволило уточнити поняття 

фінансової стійкості та видокремити її ознаки; систематизовано та надано 

характеристику внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на фінансову 

стійкість підприємств торгівлі; узагальнено основні методичні підходи до 

оцінки фінансової стійкості. Проаналізовано стан і динаміку фінансової 

стійкості підприємств роздрібної торгівлі за допомогою методів експрес-

аналізу, методик агрегатного і коефіцієнтного підходів із урахуванням впливу 

специфіки галузі торгівлі та життєвого циклу підприємств роздрібної торгіввлі. 
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Розроблено структурно-логічну схему оцінки фінансової стійкості 

підприємства роздрібної торгівлі та запропоновано методичний інструментарій 

інтегральної оцінки фінансової стійкості на основі теорії нечітких множин, яка 

заснована на системі незалежних показників оцінки для певної стадії життєвого 

циклу підприємства роздрібної торгівлі. 

 

 

255. Горєлков Д.В. Розробка ресурсозберігаючого процесу очищення 

плодів перцю солодкого та його апаратурне оформлення : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.18.12 / Д.В. Горєлков. – Харків, 2009. – 227 с. – Науковий керівник – 

О.Г. Терешкін. 

 

Дисертацію присвячено розробці ресурсозберігаючого процесу очищення 

плодів перцю солодкого. 

Досліджено вплив геометричних параметрів ріжучих органів, структурно-

механічних властивостей плодів перцю солодкого (характеристичне число, 

коефіцієнт форми, модуль пружності, товщина м’якоті) на процеси прорізання 

м’якоті та видалення насіння з метою забезпечення реалізації розробленого 

процесу очищення. 

Отримано рівняння для визначення зусилля осьового різання плодів перцю 

солодкого конусними ножами під час видалення насіння. 

Отримано рівняння визначення зусилля відриву насіння в плодах перцю 

солодкого під час їх очищення. 

Виведено рівняння розрахунку потужності на процес прорізання плодів 

перцю солодкого. 

Визначено раціональні конструктивно-експлуатаційні параметри робочих 

органів розробленої машини МОСП-1 для реалізації процесу очищення плодів 

перцю солодкого. 

Розроблено машину для очищення плодів перцю солодкого МОСП-1. 

Здійснено комплекс заходів із упровадження результатів досліджень у 

виробництві. 

 

 

256. Дібрівська Н.В. Технологія функціональних напівфабрикатів добавок 

із дикорослих ягід з використанням обробки в змінному електромагнітному 

полі : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Н.В. Дібрівська. – Харків, 2009. – 

300 с. – Науковий керівник – Р.Ю. Павлюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці нового 

прогресивного способу і технологій отримання функціональних 

напівфабрикатів добавок у формі пастоподібних вітамінних добавок із 
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дикорослих ягід (бузини чорної, горобини чорноплідної, калини) з високим 

вмістом антоціанових барвних речовин, вітамінів, поліфенолів та інших 

біологічно активних речовин. Від традиційних вони відрізняються тим, що нові 

технології функціональних добавок із дикорослих ягід засновані на 

комплексному використанні процесів попередньої обробки рослинної сировини 

у вихровому шарі феромагнітних часток змінного електромагнітного поля, 

застосуванні високих і низьких температур, які дозволяють не тільки зберегти 

всі вітаміни та інші БАР вихідної сировини, але й призводять до їх більш 

повного вилучення із ягід. Розкрито механізм цого процесу. Це дозволяє 

повніше використати біологічний потенціал сировини і застосувати його під 

час виготовлення желейних страв – функціональних оздоровчих продуктів 

(желе, самбуків, мусів) для підвищення імунітету організму людини. 

Розроблено технологію функціональних напівфабрикатів добавок із ягід 

бузини чорної, калини, горобини чорноплідної з використанням процесів 

попередньої обробки у вихровому шарі феромагнітних часток змінного 

електромагнітного поля. Експериментально визначені та обґрунтовані 

раціональні параметри технології. Визначено якість функціональних 

напівфабрикатів добавок у процесі виробництва та зберігання. Розроблено 

рецептури і технологічні схеми солодких страв із використанням 

функціональних напівфабрикатів добавок із ДЯ. Розроблено нормативну 

документацію на функціональні напівфабрикати добавок та здійснено 

апробацію нової технології в промислових умовах. 

 

 

257. Маковоз О.С. Оцінка економічного потенціалу підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.С. Маковоз. – Харків, 

2009. – 269 с. – Науковий кервіник – Н.С. Краснокутська. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню процесу формування й оцінки 

економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. Уточнено сутність 

поняття  «економічний потенціал підприємства», систематизовано та доповнено 

класифікацію структурних елементів економічного потенціалу та методи його 

оцінки. Розкрито сутність понять «оцінка наявності» та «оцінка ефективності 

використання» потенціалу підприємств галузі. 

Запропоновано критерії, обґрунтовано та розроблено методичний 

інструментарій оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу 

підприємств роздрібної торгівлі. Обґрунтовано пріоритетність 

графоаналітичного моделювання для визначення рівня використання 

економічного потенціалу на підприємствах роздрібної торгівлі. 
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258. Михайлова Н.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємств 

ресторанного господарства : дис. ... канд. екон.. наук : 08.00.04 / 

Н.В. Михайлова. – Харків, 2009. – 274 с. – Науковий керівник – Т.В. Андросова. 

 

Розкрито сутність понять «конкурентоспроможність підприємства», 

«конкурентоспроможність підприємства ресторанного господарства», «оцінка»; 

обґрунтовано систему показників та розроблено методичний інструментарій 

комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємств ресторанного 

господарства; надано методику інтегральної оцінки конкурентоспроможності 

підприємств ресторанного господарства за різних рівнів управління; подано 

методичні рекомендації з обґрунтування конкурентної позиції підприємства 

ресторанного господарства у прогнозному періоді. 

 

 

259. Ольховська В.С. Вдосконалення якості концентрованих 

томатопродуктів в процесі їх виробництва : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / 

В.С. Ольховська. – Харків, 2009. – 314 с. – Науковий керівник – А.А. Дубініна. 

 

Дисертацію присвячено вдосконаленню якості концентрованих 

томатопродуктів у процесі їх виробництва. Вивчено хімічний склад, вміст БАР, 

мінерального та вітамінного складу томатів різних сортів, що районовані у 

Східній Україні. Досліджено ступінь накопичення солей важких металів, 

радіонуклідів, нітратів та оксолатів у сортах томатів. Проведено комплексну 

оцінку якості досліджених зразків томатів. Розроблено спосіб технологічної 

обробки томатів, що дозволив стабілізувати колір та зменшити вміст токсичних 

речовин. Методом математичного моделювання визначені та експерементально 

підтверждені раціональні склади рецептурних компонентів томатної пасти та 

соусів, що забезпечують високі органолептичні показники та хімічний склад. 

Розраховано комплексний та інтегральний показники якості нової продукції. 

Досліджено антиоксидантну активність нових томатопродуктів порівняно з 

продуктами-аналогами. Вивчені радіопротекторні властивості нової томатної 

пасти. 

 

 

260. Пенкіна Н.М. Формування якості пасти зі столового буряку в процесі 

її виробництва та зберігання : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Н.М. Пенкіна. 

– Харків, 2009. – 357 с. – Науковий керівник – А.А. Дубініна. 

 

Дисертацію присвячено формуванню якості пасти зі столового буряку в 

процесі її виробництва і зберігання. У роботі визначено сортові особливості 

хімічного складу столового буряку. Досліджено накопичення нітратів, солей 
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важких металів та радіонуклідів у різних ботанічних сортах коренеплоду 

столового буряку, районованого на сході України. Визначено та науково 

обґрунтовано вміст та локалізацію контамінантів у різних анатомічних 

частинах коренеплоду. Розроблено спосіб зниження вмісту шкідливих речовин 

у столовому буряку залежно від різних способів його стабілізації. Проведено 

математичний розрахунок комплексного показника якості корнеплодів 

столового буряку. За допомогою методів математичного моделювання 

розроблено рецептуру нової пасти зі столового буряку із заданими 

властивостями. Експерементально досліджено органолептичні, фізико-хімічні, 

стурктурно-механічні показники якості розробленого продукту. Досліджено 

антиоксидантну активність пасти зі столового буряку та її радіопротекторні 

властивості. Визначено режими стерилізації нового продукту. Проведено 

мікробіологічні дослідження пасти зі столового буряку, які свідчать про 

відповідність її вимогам промислової стерильності. Вивчено вплив умов 

зберігання на якість нової пасти та встановлено строки та умови її зберігання. 

Розроблено і затверджено нормативну документацію на пасту зі столового 

буряку, здійснено апробацію технологічного процесу в промисловості. 

Проведено розрахунки собівартості, економічної ефективності нової продукції; 

розраховано комплексний та інтегральний показники якості пасти зі столового 

буряку та визначено критерії її конкурентоспроможності на споживчому ринку. 

 

 

261. Пестина А.А. Технология реструктурированного полуфабриката из 

дыни : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / А.А. Пестина. – Харьков, 2009. –

295 с. – Науковий керівник – Є.П. Пивоваров. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та розроблено технологію 

реструктурованого напівфабрикату з дині. 

Обґрунтовано метод гелеутворення динного пюре з використанням 

гелеутворюючої системи. Установлено закономірності протікання реакцій у 

межах системи; обрано раціональні співідношення компонентів; встановлено 

фактори, що впливають на гелеутворення та структурно-механічні властивості 

гелів, що утворюються. Із застосуванням методів математичного моделювання 

обґрунтовано технологічні параметри процесу виробництва реструктурованого 

напівфабрикату з дині. 

Розроблено технологію та рецептурний склад реструктурованого 

напфівфабрикату з дині. Визначено його основні фізико-хімічні, структурно-

механічні, органолекптичні, мікробіологічні, токсикологічні показники, 

харчову цінність встановлено умови і строки зберігання. Розроблено та 

затвердженно нормативну документацію на напівфабрикат, реструктурований 



 
 

~ 158 ~ 
 

із дині, здійснено впровадження нової технології в закладах ресторанного 

господарства м. Харкова, розраховано економічний ефект від упровадження. 

 

 

262. Пивоварова О.П. Технологія напівфабрикатів реструктурованих на 

основі печериць : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / О.П. Пивоварова. – Харків, 

2009. – 274 с. – Науковий керівник – О.О. Гринченко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

напівфабрикатів реструктурованих на основі печериць, яка полягає в 

комплексній переробці печериць, створенні рецептурної суміші з 

гелеутворюючою системою «АlgNa – CaSO4 – вода», керованому 

структуруванні та термообробці готових напівфабрикатів. 

Аналітичними дослідженнями системи «АlgNa – CaSO4 – вода» науково 

спрогнозовно закономірності її структуроутворення, доведено, що умови 

розчинення малорозчинної солі CaSO4 та швидкість гелеутворення залежать як 

концентрації АlgNa, так і співвідношення АlgNa та CaSO4. Науково 

обґрунтовано отримання несинергуючих гелів АlgСa, структурно-механічні 

показники яких відповідають модулю пружності термооброблених печериць. 

Розроблено та науково обґрунтовано технологію напівфабрикатів 

реструктованих на основі печериць. Комплексно досліджено їх фізико-хімічні, 

структурно-механічні, органолептичні, мікробіологічні та токсологічні 

показники, визначено харчову та біологічну цінність, установлено зміни 

показників під впливом технологічних факторів. 

Проведено комплекс організаційно-технологічних заходів із упровадження 

розроблено технології у виробництво та навчальний процес. 

 

 

263. Смирнова П.В. Оценка ликвидности и платежеспособности 

предприятий розничной торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.04 /          

П.В. Смирнова. – Харьков, 2009. – 266 с. – Научный руководитель –               

Н.А. Власова. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення  та розроблено 

методичний інструментарій, які забезпечують адекватну й системну оцінку 

ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. 

Уточнено та розмежовано економічну сутність понять ліквідності та 

платоспроможності підприємств; визначено механізм та систематизовано 

основні фактори, що впливають на рівень ліквідності та платоспроможності 

торгівлі; обґрунтовано зміст та систематизовано методичні підходи до оцінки 

ліквідності та платоспроможності підприємств. Визначено інформаційні 
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можливості офіційних форм фінансової звітності; обґрунтовано та доповнено 

систему показників, які дозволяють адекватно оцінювати стан та динаміку 

ліквідності та платоспроміжності підприємств роздрібної торгівлі з 

урахуванням припустимого рівня ризику, необхідного рівня прибутковості та 

фінансової стійкості. Запропоновано методичний  інструментарій комплексної 

та інтегральної оцінки рівня поточної й майбутньої ліквідності та 

платоспроможномті підприємств роздрібної торгівлі. 

 

 

264. Столярчук Г.В. Оцінка ефективності товароруху на підприємствах 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г.В. Столярчук. – 

Харків, 2009. – 243 с. – Науковий керівник – Н.М. Гаркуша. 

 

Дисертацію присвячено обґрунтованню теоретико-методичних засад 

оцінювання ефективності товароруху в сучасних економічних умовах. 

Розкрито суть понять «товарорух» і «товарні запаси» з урахуванням 

особливостей галузі роздрібної торгівлі. Визначено ефективність товароруху з 

урахуванням стратегічних динамічних орієнтирів діяльності підприємства. 

Систематизовано методи оцінювання ефективності товароруху для проведення 

поточного, перспективного й експрес-оцінювання. 

За результатами наукового дослідження систематизовано економічні 

показники за критеріями ефективності товароруху й виявлено основні тенденції 

й проблеми його розвитку. Визначено структурно-логічну модель аналізу 

рентабельності товарних запасів для прогнозування ефективності товароруху. 

Обґрунтовано систему оцінювання ефективності товароруху, яка інтегрує 

дві основні характеристики його ефективності – якість роботи з товарною 

масою та ефективність використання товарних запасів – і включає підсистеми: 

інформаційного забезпечення товароруху, оцінних показників, методів 

поточного, перспективного та експрес-оцінювання. 

 

 

265. Щербакова Т.В. Стабілізація природного кольору продуктів 

переробки фруктів і овочів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 /                       

Т.В. Щербакова. – Харків, 2009. – 282 с. – Науковий керівник – А.А. Дубініна. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці способів 

стабілізації природного кольору продуктів переробки овочів і фруктів та його 

об’єктивної оцінки. 

Установлено компонентний  склад пігментного комплексу ботанічних та 

помологічних сортів ревеню, агрусу, моркви, гарбуза, яблок, вишні і сливи. 

Визначено кольорові характеристики фруктів і овочів залежно від їх 
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помологічного або ботанічного сорту з використанням систем CIEXYZ та 

CIElab. 

Установлено залежність кольору рослинної сировини від перетворення 

кольороутворюючих речовин під дією світла, температури, pH середовища. 

Показано можливість використання кольорових характеристик, отриманих за 

допомогою об’єктивних способів вимірювання, для оцінки ступеня руйнування 

хлорофілів, каротиноїдів, поліфенолів та стабілізації кольору під час переробки 

рослинної сировини. 

Науково обґрунтовано способи стабілізації кольору ревеню, аргусу, 

моркви, гарбуза, яблок, вишні та сливи. 

 
 

2010 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

266. Захаренко В.А. Усовершенствование методологии экспертизы 

пористых пищевых продуктов : дисс. ... д-ра техн. наук : 05.18.15 /                  

В.А. Захаренко. – Харьков, 2010. – 342 с. – Научный консультант –                 

П.П. Пивоваров. 

 

Дисертацію присвячено розробці методології, теоретичного обґрунтування 

і самих фізичних методів контролю споживних властивостей пористих 

харчових продуктів. Доведено, що саме якість пористої структури – 

співвідношення макро- і мікрокапілярів у дисперсній фазі, діапазон радіусів 

пор, ступінь їх монодисперсності – визначає як їх органолептичні властивості 

(смак, консистенцію, запах), так і тривалість зберігання. Запропоновано 

класифікацію найбільш відомих методів, які використовуються для визначення 

дисперсності пористих харчових продуктів. Запропоновано теорію втрат вологи 

під час зберігання курячих яєць, яка дозволяє прогнозувати за коефіцієнтом 

проникності шкаралупи термін зберігання яєць. Надано наукове обґрунтування 

просочення цукрового сиропу в рослинну сировину під час виробництва 

цукатів. Запропоновано метод визначення теплоти сорбції за однією (опорною) 

изотермою сорбції в пористих харчових продуктах.  

Запропоновано оригінальну методику визначення коефіцієнта дифузії 

вологи в рослинній сировині. Зроблено аналіз розроблених методів. 
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267. Маяк В.И. Научное обоснование процессов и совершенствование 

оборудования производства концентрированных продуктов из плодоовощного 

сырья : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / В.И. Маяк. – Харьков, 2010. – 364 с. – 

Научный консультант – В.М. Михайлов. 

 

Дисертацію присвячено вирішенню науково-технічної проблеми 

забезпечення населення України високоякісними концентрованими продуктами 

з плодово-овочевої сировини (ПОС) і зниження собівартості продукції за 

мінімальних втрат сировини за рахунок упровадження економічно 

обґрунтованих способів виробництва та ресурсозберігаючого обладнання, що 

підвищує конкурентоспроможність переробних підприємств. 

В основу створення нових ефективних способів виробництва 

концентрованих продуктів із ПОС високої якості за мінімальних втрат 

сировини покладено розробку теорії процесів і вдосконалення обладнання на 

основі створення теоретичних моделей гідромеханічних, тепло-масообмінних 

процесів, що базується на структурно-механічних характеристиках продуктів. 

Запропоновано нові способи виробництва пастоподібного концентрату 

напоїв (ПКН) і цукатів із ПОС, розроблено конструкцію ефективної шнекової 

скребкової мішалки (ШСМ), установлено раціональні параметри досліджених 

процесів та обладнання. Доведено економічну ефективність науково-технічних 

розробок і здійснено заходи з упровадження їх у виробництво та навчальний 

процес. 

 
 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

268. Амброзевич Т.П. Формування системи управління збутовою 

діяльністю підприємств у сфері ресторанного господарства : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / Т.П. Амброзевич. – Київ, 2010. – 262 с. – Науковий керівник – 

Г.Т. П’ятницька. 

 

У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методологічні та практичні 

аспекти формування системи управління збутовою діяльністю підприємств 

ресторанного господарства. Обґрунтовані практичні рекомендації з підвищення 

ефективності збутової діяльності цих підприємств. 

До наукового обороту введено поняття «управління збутовою діяльністю 

підприємства ресторанного господарства» та уточнені дефініції «збут», 

«збутова діяльність», «товарорух», «розподіл», «продажі». Визначено складові 

компоненти збутової діяльності підприємств ресторанного господарства та 

особливості управління нею. Проведено аналіз результатів процесу управління 
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збутовою діяльністю підприємств ресторанного господарства України в цілому 

та окремих його складових: планування, організації, мотивації та контролю, 

оцінено вплив факторів галузевої конкуренції на ці результати. Розроблено 

науково-методичні підходи до процесу формування системи управління 

збутовою діяльністю підприємств ресторанного господарства в умовах 

ринкових трансформацій. 

 

 

269. Балацька Н.Ю. Технологія соусів ягідних з використанням природної 

нетрадиційної сировини : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Н.Ю. Балацька. – 

Харків, 2010. – 285 с. – Науковий керівник – Л.П. Малюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці соусів 

ягідних із використанням природної нетрадиційної сировини. В основу 

технології покладено використання принципово нового загусника (салепу) для 

забезпечення повної консистенції нових соусів та максимального збереження 

біологічно активних речовин, зокрема Р-активних поліфенольних сполук ягід 

малини та бузини. 

Теоретично та експериментально встановлено функціонально-технологічні 

властивості салепу та визначено раціональні термічні параметри, за яких салеп 

максимально проявляє здатність до згущування. 

Експерементально доведено значний стабілізуючий ефект ароматичної 

рослинної сировини на біфлавонаїди ягід. 

Науково обґрунтовано та розроблено рецептури й технологію соусів із ягід 

малини, бузини. Одержано комплекс даних про харчову цінність та 

технологічні властивості нових соусів. Здійснено впровадження 

запропонованих розробок у виробництво закладів ресторанного господарства. 

 

 

270. Бовш Л.А. Інвестиційна політика підприємств готельного 

господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л.А. Бовш. – Харків, 2010. – 

251 с. – Науковий керівник – В.І. Карсекін. 

 

Дисертаційну роботу присвячено розробленню теоретичних основ та 

практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення інвестиційної 

політики підприємств готельного господарства. 

Уточнено визначення понять інвестиції, інвестиційна політика, доповнено 

перелік важливих для практики критеріїв класифікації інвестицій. Розкрито 

зміст та розроблено структуру інвестиційної політики підприємства, 

послідовність її розробки та визначено критерії оцінки ефективності 

інвестиційної політики підприємств. Проаналізовано фактори, що впливають на 
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формування інвестиційної політики підприємств, побудовано модель 

економіко-організаційного механізму управління інвестиціями на підприємстві. 

Проаналізовано стан та перспективи розвитку підприємств готоельного 

господарства, надходження інвестицій на підприємства готельного 

господарства України та їх вплив на економічне зростання країни. Розглянуто 

досвід із формування інвестиційної політики на підприємствах та можливості 

його використання у сучасних умовах розвитку підприємств, визначено основні 

шляхи вдосконалення управління інвестиційною політикою підприємств 

готельного господарства. 

 

 

271. Борисова О.В. Оцінка ефективності інноваційної політики 

підприємств ресторанного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 

О.В. Борисова. – Харків, 2010. – 358 с. – Науковий нерівник – Л.М. Яцун. 

 

У дисертації обґрунтовано теоретико-методичні засади, розроблено 

методичний інструментарій комплексної оцінки ефективності інноваційної 

політики та запропоновано методичний підхід до формування ефективної 

інноваційної політики підприємств ресторанного господарства. 

Уточнено економічну сутність понять «інноваційна політика», 

«ефективність інноваційної політики» з урахуванням їх особливостей на 

підприємствах ресторанного господарства; розроблено класифікацію видів 

інноваційної політики, узагальнено та систематизовано класифікацію 

інновацій; обґрунтовано систему показників та розроблено методичний 

інструментарій комплексної оцінки ефективності інноваційної політики 

підприємств ресторанного господарства; запропоновано методичний підхід до 

формування ефективної інноваційної політики, що характеризує процес 

здійснення заходів для підготовки, розроблення, прийняття та реалізації 

управлінського рішення, що сприяє досягненню цілей інноваційної політики 

підприємства. 

 

 

272. Головко Т.М. Формування якості паштетів з використанням 

напівфабрикату кісткового харчового та еламіну : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.15 / Т.М. Головко. – Харків, 2010. – 261 с. – Науковий керівник –            

Г.І. Дюкарева. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню формування якості 

паштетної продукції шляхом використання НКХ та еламіну. 

Науково обґрунтована рецептура нових видів паштетів. Доведено, що 

використання добавок не змінює традиційну технологію виготовлення 
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паштетів. Установлено вплив НКХ та еламіну на органолептичні, волого- та 

жироутримуючі, структурно-механічні, мікроструктурні характеристики, 

стійкість емульсії паштетів. 

Досліджено зміну показників якості паштетної продукції протягом усього 

терміну зберігання. Установлено загальний хімічний, амінокислотний та 

жирнокислотний склад розробленої продукції. Показано, що розроблена 

продукція характерізується підвищеним вмістом біоорганічних сполук кальцію 

та йоду. 

На підгрунті дослідів на лабораторних тваринах доведені виражені 

радіозахисні властивості розробленої паштетної продукції. Установлений 

позитивний вплив еламіну на процеси засвоєння кальцію НКХ. 

Проведено інтегральну оцінку якості розробленої продукції. Установлено, 

що розроблена продукція характеризується кращими споживчими 

характеристиками та економічною ефективністю. Проведено апробацію 

паштетної продукції з використанням НКХ та еламіну на підприємствах 

харчової промисловості України. 

 

 

273. Івашина Л.Л. Технологія молочно-білкових запіканок з 

йодвміщуючими добавками : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Л.Л. Івашина. – 

Харків, 2010. – 268 с. – Науковий керівник – Г.В. Дейниченко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

молочно-білкових запіканок (МБЗ) з додаванням йодовміщуючих добавок 

водоростевого походження – меламіну, цистозіри, зостери. 

Досліджено поліфенольний склад та антиоксидантні властивості 

йодовміщуючих добавок та харчових наповнювачів, які традиційно 

використовуються в технологіях запіканок. Отримані дані про функціонально-

технологічні властивості модельних систем на основі молочно-білкового 

концентрату зі сколотин (МКБС). 

Обґрунтовано та розроблено технології МБЗ на основі МКБС з додаванням 

йодовміщуючих добавок меламіну, цистозіри, зостери. Визначено харчову та 

біологічну цінність розроблених продуктів, доведено їх радіопротекторну дію, 

встановлено комплексний показник якості. 

Розроблено та затверджено нормативну документацію на молочно-білкові 

запіканки з йодовміщуючими добавками. Здійснено впровадження нових 

технологій на підприємства ресторанного господарства. 
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274. Карел О.П. Стратегія лояльності споживачів у торговельних мережах 

: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.П. Карел. – Харків, 2010. – 223 с. – 

Науковий керівник – Н.Г. Ушакова. 

 

У дисертації визначено теоретичні положення та розроблено науково-

методичний інструментарій із стратегії лояльності покупців у контексті 

забезпечення довгострокових відносин між споживачем і підприємством 

торговельної мережі. 

Досліджено сутнісні характеристики мережної організації економічної 

діяльності; виділені особливості мережної організації торгівлі. Проведено 

класифікацію форм та форматів вітчизняних торговельних мереж; а також 

обґрунтовано необхідність стратегічного управління відносинами «споживач – 

підприємство» у торговельних мережах. Виділено критеріальні ознаки та 

визначено сучасні особливості торгових форматів у продовольчому секторі; 

визначено сучасні тенденції розвитку роздрібних торговельніх мереж в Україні. 

Обґрунтовано структурно-логічно схему процесу формування стратегії 

лояльності споживачів роздрібних продуктових мережних операторів; 

розроблено методичний інструментарій вимірювання лояльності споживачів 

роздрібних торговельних мереж. 

 

 

275. Корженко К.А. Формування маркетингової конкурентної стратегії 

підприємств роздрібної торгівлі ( на матеріалах ринку канцелярських товарів) : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / К.А. Корженко. – Харків, 2010. – 269 с. – 

Науковий керівник – Л.О. Попова. 

 

У дисертації досліджено процес формування маркетингової конкурентної 

стратегії на підприємствах роздрібної торгівлі. Уточнено сутність понять 

«маркетингова конкурентна стратегія», «канцелярські товари», уточнено 

класифікацію канцелярських товарів. Запропоновано структурно-логічну схему 

формування маркетингової конкурентної стратегії. 

Досліджено й узагальнено сучасні особливості ринку канцелярських 

товарів в Україні. Запропоновано структуру розподілу підприємств на групи 

залежно від локалізації у місті. Визначено основний споживчий сегмент за 

кожною групою підприємств. Здійснено оцінку внутрішніх економічних 

факторів розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Проведено моделювання 

обсягів реалізації канцелярських товарів. Розкрито особливості формування 

основних елементів комплексу маркетингу підприємств роздрібної торгівлі. 

Обґрунтовано процес розробки маркетингової конкурентної стратегії 

підприємств роздрібної торгівлі. Визначено основні стратегічні підходи до 
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реалізації обраної стратегії, враховуючи вплив внетрішніх та зовнішніх 

факторів. 

 

 

276. Носач Л.Л. Управление дебиторской и кредиторской 

задолженностями в предприятиях оптовой торговли : дисс. ... канд. экон. наук : 

08.00.04 / Л.Л. Носач. – Харьков, 2010. – 254 с. – Научный руководитель –         

Н.А. Власова. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення та розроблено 

методичний інструментарій, які забезпечують підвищення ефективності 

управління дебіторською та кредиторською заборгованостями в підприємствах 

оптової торгівлі. 

Розглянуто об’єктивні умови виникнення й розкрито економічну природу 

дебіторської та кредиторської заборгованостей; систематизовано види та форми 

заборгованостей та фактори, що їх визначають; розкрито зміст процесу 

управління заборгованостями, його основні складові, обґрунтовано 

необхідність погодження управління заборгованностями. Проведені 

дослідження взаємозв’язку динаміки дебіторської та кредиторської 

заборгованостей з основними показниками діяльності підприємств; 

обгрунтована система показників та оцінена якість їх формування та 

ефективність використання. Запропоновано методичний інструментарій 

визначення «балансу вартості» і цін заборгованностей; управління 

заборгованостями в системі руху грошових потоків; прогнозування 

заборгованостей у системі фінансових звітів підприємств оптової торгівлі. 

 

 

277. Пак А.В. Формування товарознавчих властивостей заморожених 

пастоподібних напівфабрикатів на основі плодової сировини : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.15 / А.В. Пак. – Харків, 2010. – 253 с. – Науковий керівник – 

А.М. Одарченко. 

 

Дисертацію присвячено формуванню товарознавчих властивостей 

заморожених пастоподібних напівфабрикатів на основі плодової сировини із 

додаванням пектину. Наведено товарознавчу характеристику вихідної сировини 

(яблок, абрикосів, слив) за біохімічними, фізіко-хімічними, хімічними 

показниками. Проведено оптимізацію споживних властивостей та розроблено 

рецептури. Розроблено технологічну  схему виробництва заморожених 

пастоподібних напівфабрикатів методами ЯМР-спектроскопії, ДСК та 

низькотемпературної калориметрії. Досліджено якість заморожених плодових 

пастоподібних напівфабрикатів за органолептичними, хімічними, 
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мікробіологічними та структурно-механічними показниками. Розраховано 

комплексну оцінку якості розроблених пастподібних напівфабрикатів та 

еономічну ефективність їх виробництва. 

 

 

278. Сабадош Г.О. Технологія десертів молочних з використанням 

карагінанів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Г.О. Сабадош. – Харків, 2010. – 

276 с. – Науковий керівник – А.Б. Горальчук. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та розроблено технологію десертів 

молочних з гелеподібною структурою з використанням капа-карагінану та 

піноподібною стуктурою з використанням йота-карагінану. Визначено умови 

утворення хелатних комплексів між карагінанами та білками молока за участю 

іонів кальцію, що забезпечують утворення стійких гелеподібних та 

піноподібних систем.  

Встановлено раціональне співвідношення капа-карагінану та камеді 

ріжкового дерева, що забезпечує відсутність синерезису гелеподібної продукції. 

Визначено закономірності формування міцних МАШ на рідких межах розділу 

фаз, що забезпечують отримання стійких піноподібних молочних систем із 

використанням йота-карагінану. Шляхом повнофакторного експерименту 

визначено раціональне співвідношення основних рецептурних компонентів 

гелеподібної та піноподібної продукції. 

Розроблено технологію та асортимент, запропоновано шляхи формування 

асортименту десертів молочних. Визначено їх споживні та технологічні 

властивості, обґрунтовано умови та терміни зберігання. Розроблено та 

затверджено нормативну та технологічну документацію, здійснено 

впровадження нових технологій у закладах ресторанного господарства, 

розраховано економічну ефективність від упровадження. 

 

 

279. Теймурова А.Т. Розробка технологій желейної продукції з 

використанням концентратів тваринних білків : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / А.Т. Теймурова. – Харків, 2010. – 315 с. – Науковий керівник –         

Ф.В. Перцевой. 

 

Дисертацію присвячено актуальному для харчової промисловості завданню 

розробки технологій желейної продукції з раціональними витратами 

драглеутворювачів полісахаридної природи шляхом використання концентратів 

тваринних білків (КТБ). Систематизовано літературні дані із сучасного 

асортименту продукції з драглеподібною консистенцією, узагальнено світові 

наукові та практичні дані про функціонально-технологічні властивості, 
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механізм драглеутворення полісахаридів червоних морських водоростей, 

перспективність створення змішаних полісахаридних драглів з КТБ. 

Обґрунтовано використання КТБ у технологіях желейної продукції на 

основі драглеутворювачів полісахаридної природи та досліджено їх 

функціонально-технологічні властивості. Експериментально підтверджено 

вибір КТБ та їх раціональні концентрації для покращення структурно-

механічних властивостей драглів агару, карагенану, фурцеларану. 

Визначено закономірності взаємодії КТБ із драглеутворювачами 

полісахаридної природи, комплексно досліджено формування властивостей 

продукції на окремих стадіях технологічного процесу та під час ії зберігання. 

Надано кваліметричну оцінку якості та безпечності нової желейної 

продукції.  

Проведено комплекс заходів із розробки нормативної документації на нові 

види продукції, їх апробації та впровадження в галузі. Розраховано економічну 

ефективність виробництва. 

 

 

280. Чеканов М.А. Удосконалення процесу тендеризації м’яса за 

допомогою ультразвукових коливань та його апаратурне оформлення : дис. ... 

канд. техн. наук: 05.18.12 / М.А. Чеканов. – Харків, 2010. – 250 с. – Науковий 

керівник – Г.М. Постнов. 

 

Дисертацію присвячено удосконаленню процесу тендеризації м’яса за 

допомогою ультразвукових коливань. 

Досліджено вплив тривалості ультразвукової обробки, параметрів 

ультразвукової коливальної системи, форми робочої камери, структурно-

механічних властивостей сировини на ефективність проведення процесу 

тендеризації за допомогою ультразвукових коливань. Отримано залежності 

сили та роботи різання, гранічного напруження зсуву відносної деформації 

тендеризованої м’ясної сировини від тривалості ультразвукової обробки. 

Визначено ефективні параметри процесу тендеризації м’яса за допомогою УЗК: 

коєфіцієнт завантаження робочої камери < 0,7; частота – 22 кГц; тривалість 

процесу – (12...16) 60 с; об’єм робочої камери – 3*10 м³; маса шматочків м’яса – 

< 0,15 кг. Розроблено апарат для тендирізації м’яса за допомогою УЗК. 

Здійснено комплекс заходів із упровадження результатів досліджень у 

виробництво. 
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281. Черевична Н.І. Розробка технології бісквітних напівфабрикатів з 

використанням мікробного полісахариду ксампану : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / Н.В. Черевична. – Харків, 2010. – 303 с. – Науковий керіник –

О.В. Самохвалова. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці 

технологічних режимів виробництва бісквітних напівфабрикатів із 

використанням мікробного полісахариду ксампану. 

Установлено вплив біополімеру на технологічні параметри процесу 

піноутворення в модельних системах яєчно-цукрової суміші, на властивості 

бісквітного тіста та якість випечених напівфабрикатів. Розроблено технологію і 

рецептури бісквітних напівфабрикатів із використанням мікробного 

полісахариду ксампану, надано комплексну оцінку їх якості. Проведено 

комплекс організаційно-технологічних заходів для впровадження наукових 

розробок у виробництво, розраховано очікуваний економічний ефект від 

упровадження. 

 

 

282. Шуміло О.С. Формування ефективної системи обслуговування 

споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.04. / О.С. Шуміло. – Харків, 2010. – 286 с. – Науковий керівник –           

О.А. Круглова. 

 

У дисертації визначено теоретичні положення та розроблено методичний 

інструментарій, що дозволяє забезпечити формування ефективної системи 

обслуговування на підприємствах торгівлі. 

У дисертаційний роботі уточнено сутність поняття «торговельне 

обслуговування»; виделено структурні елементи системи обслуговування; 

визначено зв’язок між якістю та ефектівністю системи обслуговування; 

обґрунтовано напрями оцінювання системи обслуговування на підприємствах 

роздрібної торгівлі; виявлено тенденції розвитку та регіональні особливості 

формування системи обслуговування на макроуровні; обґрунтовано систему 

показників для порівняльної оцінки обслуговування; запропоновано 

методичний підхід до організації моніторингу якості та ефективності системи 

обслуговування; обґрунтовано методичний підхід до визначення пріоритетності 

заходів, спрямованих на підвищення рівня обслуговування на підприємствах 

торгівлі. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

283. Блохіна О.М. Управління конкурентними перевагами підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.М. Блохіна. – Харків, 

2011. – 275 с. – Науковий керівник – М.В. Чорна. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення та розроблено 

науково-методичні рекомендації до удосконалення системи управління 

конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі. Розмежовано 

поняття «клієнтська лояльність» і «клієнтська довіра», сформульовано 

визначення конкурентних переваг підприємства роздрібної торгівлі, доповнено 

класифікацію конкурентних переваг, обґрунтовано 4-процесну модель 

управління ними. Удосконалено класифікацію факторів формування 

конкурентних переваг підприємства роздрібної торгівлі та досліджено їх вплив. 

Запропоновано систему оцінки ефективності управління конкурентними 

перевагами підприємств роздрібної торгівлі. Обґрунтовано комплексну систему 

управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі. 

Розроблено методичний підхід до управління конкурентними перевагами 

підприємств роздрібної торгівлі. Доведено доцільність створення центра 

управління конкурентними перевагами. 

 

 

284. Валевська Л.О. Товарознавча оцінка нових видів екструдованих 

зернових продуктів підвищеної харчової цінності : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.15 / Л.О. Валевська. – Одеса, 2011. – 314 с. – Науковий керівник –        

М.Р. Мардар. 

 

Дисертацію присвячено питанням створення та товарознавчій оцінці нових 

видів екструдованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності. 

Розраховані рецепти, проведена товарознавча оцінка готових виробів. 

Показано, що введення збагачувальних добавок призводить до покращення 

органолептичних властивостей готових виробів, підвищення їх харчової та 

біологічної цінності. Отримані результати стали теоретичною передумовою для 

обґрунтування можливості і доцільності збагачення екструдованих зернових 

продуктів м’ясними компонентами (яловичиною і яловичиною з печінкою), 

вітамінно-мінеральною сумішшю, кухонною сіллю і прянощами. Вивчено зміни 

основних показників якості екструдованих продуктів у процесі зберігання і 

встановлено, що вони є продуктами тривалого зберігання. На нові види 
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продуктів розроблено та затверджено нормативну документацію, здійснено їх 

промислове впровадження. 

 

 

285. Гавриш А.В. Технологія жировмісного оздоблювального 

напівфабрикату, що містить гемове залізо : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

А.В. Гавриш. – Харків, 2011. – 307 с. – Науковий керівник – В.В. Євлаш. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

жировмістного оздоблювального напівфабрікату, що містить гемове залізо. На 

підставі аналізу літературних джерел показано актуальність використання 

залізовмісних дієтичних добавок у технології продуктів харчування, зокрема 

кондитерських виробів. Досліджено седиментаційну стійкість та окислювальні 

процеси в жирових системах з дієтичною добавкою «Гемовітал» на стадії 

формування рецептурної суміші та розробки технології жирового 

напівфабрикату. Науково обґрунтовано та розроблено технологію 

жировмісного оздоблювального напівфабрикату –- глазурі, що містить гемове 

залізо, з використанням жирового напівфабрикату з дієтичною добавкою 

«Гемовітал», яка реалізується на підприємствах ресторанного господарства. 

Уперше комплексно досліджено фізико-хімічні, реологічні, функціонально-

технологічні, мікробіологічні показники якості та безпеки жировмісного 

оздоблювального напівфабрикату –- глазурі, що містить гемове залізо. 

Отримано математичний вираз для рахунків раціональної товщини шару 

нанесення та масової частки жировмісного оздоблювального напівфабрикату –- 

глазурі, що містить гемове залізо, до маси кондитерського напівфабрикату, 

який ураховує призначення глазурованої продукції за фізіологічною дією та 

розроблено рекомендації щодо оздоблення ним. Проведено клінічну апробацію, 

впровадження розроблених технологій на підприємствах ресторанного 

господарства, доведено конкурентоспроможність та соціальну ефективність 

нової продукції. 

 

 

286. Гайдар Н.О. Оцінка ефективності господарської діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /              

Н.О. Гайдар. – Харків, 2011. – 303 с. – Науковий керівник – О.А. Круглова. 

 

У дисертації визначено теоретичні положення та розроблено методичний 

інструментарій, що спрямовані на удосконалення процесу оцінки ефективності 

господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Уточнено сутність 

поняття «ефективність діяльності»; обґрунтовано модель ефективності 

господарської діяльності торговельного підприємства як об’єкта оцінки; 
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обґрунтовано систему показників для оцінювання ефективності діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі; виявлено тенденції розвитку підприємств 

роздрібної торгівлі; запропоновано методичний підхід до оцінювання 

ефективності діяльності підприємств роздрібної торгівлі, що передбачає 

урахування характеристик продуктивності, результативності та оптимальності; 

запропоновано методичний підхід до виявлення резервів підвищення 

ефективності діяльності підприємств торгівлі, що ґрунтується на 

бенчмаркінговому підході. 

 

 

287. Дмитревський Д.В. Удосконалення процесу очищення бульбоплодів 

та його апаратурне оформлення : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 /               

Д.В. Дмитревський. – Харків, 2011. – 234 с. – Науковий керівник –                  

О.Г. Терешкін. 

 

У дисертації досліджено вплив параметрів процесу термічної обробки 

парою надлишкового тиску (тиск пари, тривалість термічної обробки), 

тривалості процесу  механічного доочищення, характеристик сировини (вміст 

крохмалю, термін зберігання) на показники якості очищення бульб картоплі 

(відсоток очищених бульб, відсоток виходу продукту). Отримані математичні 

моделі процесу термічної обробки бульб картоплі парою для визначення 

глибини термічної обробки бульби та величини зусилля відділення шкіри 

картоплі. Також були отримані математичні моделі процесу механічного 

доочищення картоплі для визначення відсотка очищених бульб картоплі та 

відсотка виходу сировини за масою. Визначені раціональні параметри 

проведення процесу очищення бульб картоплі. Розроблено апарат для 

комбінованого очищення бульбоплодів АКОБ-1. Визначено раціональні 

конструктивні параметри та техніко-економічні показники розробленого 

апарата для комбінованого очищення бульбоплодів АКОБ-1. Здійснено 

комплекс заходів для впровадження результатів досліджень у виробництво та 

навчальний процес. 

 

 

288. Жувагіна І.О. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І.О. Жувагіна. – Харків, 

2011. – 232 с. – Науковий керівник – М.В. Чорна. 

 

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню концептуального 

підходу та розробці науково-методичних і практичних рекомендацій із оцінки 

інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. Сформульовано 

визначення поняття інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, 
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обґрунтовано концептуальну модель його оцінки із виділенням основних 

складових оціночного процесу. Систематизовано методи оцінки інвестиційного 

потенціалу з позиції можливості їх застосування для оцінки інвестиційного 

потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. Удосконалено класифікацію 

чинників впливу на інвестиційний потенціал та розроблено науково-

методичний підхід до оцінки сприятливості зовнішнього середовища на 

розвиток інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. 

Проаналізовано інвестиційну привабливість як зовнішню складову 

інвестиційного потенціалу сучасних підприємств роздрібної торгівлі. 

Розроблено методичний підхід до оцінювання рівня розвитку інвестиційної 

потужності як внутрішньої складової інвестиційного потенціалу та 

запропоновано матричний метод оцінки інвестиційного потенціалу підприємств 

роздрібної торгівлі. 

 

 

289. Забродська Г.І. Формування людського фактора в антикризовому 

управлінні підприємствами роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.04 / Г.І. Забродська. – Харків, 2011. – Науковий керівник – М.В. Чорна. 

 

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методичних положень та 

розробці практичних рекомендацій формування людського фактора в 

антикризовому управлінні підприємствами роздрібної торгівлі. Уточнено зміст 

поняття «людський фактор в антикризовому управлінні підприємством» та 

удосконалено такі класифікації: властивостей людського фактора; заходів 

формування людського фактора підприємства; специфічних вимог 

антикризового управління до людського фактора підприємств роздрібної 

торгівлі за фазами розвитку кризи та категоріями персоналу. Запропоновано 

систему показників оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на 

формування людського фактора підприємствами роздрібної торгівлі. 

Розроблено методичні підходи до визначення спрямованості заходів 

формування людського фактора підприємствами роздрібної торгівлі та оцінки 

ефективності системи формування людського фактора в антикризовому 

управлінні підприємствами роздрібної торгівлі. Обґрунтовано систему 

формування людського фактора в антикризовому управлінні підприємствами 

роздрібної торгівлі. 
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290. Кваша О.О. Управлінський облік затрат, доходів та фінансових 

результатів операційної діяльності в підприємствах ресторанного господарства 

: дис. ... канд. техн. наук : 08.00.09 / О.О. Кваша. – Харків, 2011. – 233 с. – 

Науковий керівник – А.П. Грінько. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних та 

практичних засад побудови управлінського обліку затрат, доходів і фінансових 

результатів операційної діяльності на підприємствах ресторанного 

господарства. Розроблено науково-методичні рекомендації для вдосконалення 

організаційної структури бухгалтерської служби підприємства ресторанного 

господарства. Теоретично обґрунтовано концептуальну схему обліку затрат та 

калькуляції собівартості продукції в прийнятті управлінських рішень і розробці 

стратегічних напрямів діяльності. Розроблено порядок обліково-аналітичного 

забезпечення процесу стратегічного управління доходами та фінансовими 

результатами. Запропоновано форми внутрішньої звітності з урахуванням 

специфіки діяльності підприємств ресторанного господарства. 

 

 

291. Колчкова О.В. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори 

розвитку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.В. Колчкова. – Харків, 2011. – 

263 с. – Науковий керівник – Н.О. Власова. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення та розроблено 

методичний інструментарій, які забезпечують підвищення якості та 

ефективності стратегічного управління розвитком торговельних мереж з 

урахуванням регіональних факторів. Уточнено зміст поняття «торговельна 

мережа», подано класифікацію їх видів і типів та основні переваги; узагальнено 

характеристики та уточнено поняття «регіон»; визначено взаємозалежність 

соціально-економічного розвитку регіону і торгівлі; доповнено класифікацію 

зовнішніх факторів, що впливають на розвиток торговельних мереж; 

виокремлено й систематизовано групу регіональних факторів. Досліджено 

вплив соціально-економічного стану регіонів України на розвиток 

торговельних мереж; запропоновано та апробовано систему показників оцінки 

ефективності функціонування та розвитку торговельних мереж у статиці та 

динаміці в регіональному розрізі. Обґрунтовано комплексну систему 

індивідуальних та інтегральних показників оцінки потенціалу регіону для 

визначення напрямів регіонального розвитку торговельних мереж; 

запропоновано методичний підхід, що дозволяє визначати тип стратегії 

просторового розвитку торговельних мереж, форми проникнення та найбільш 

прийнятні моделі торгових форматів у певному регіоні. 
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292. Кузнецова С.О. Облік прибутку в управлінні діяльністю 

торговельних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / С.О. Кузнецова. 

– Харків, 2011. – 271 с. – Науковий керівник – І.Б.  Чернікова. 

 

Дисертаційне дослідження присвячено розробці теоретичних положень та 

практичних рекомендацій із удосконалення методики обліку прибутку в 

управлінні діяльністю торговельних підприємств. Здійснено науково-

теоретичне узагальнення економічної та облікової сутності прибутку. 

Обґрунтовано необхідність класифікації фінансових результатів за ознакою 

одержувачів прибутку. Визначено сукупність теоретичних, концептуальних і 

методичних завдань системного підходу до обліку прибутку в умовах 

управління товарним асортиментом за категоріями. Запропоновано деталізацію 

інформації управлінського обліку про прибуток з урахуванням маржинального 

підходу. Удосконалено первинну документацію та форми внутрішньої звітності 

про прибуток в умовах трансфертного ціноутворення центрів відповідальності 

в категорійному менеджменті суб’єктів господарювання торговельної сфери, 

що дає змогу обчислення багатоступеневої обліково-інформаційної моделі 

фінансових результатів. Розроблено підходи до формування обліку прибутку 

для цілей управління за допомогою використання уточнених ретроспективних і 

перспективних методів економічного аналізу торговельних підприємств. 

 

 

293. Лисица А.Ю.  Совершенствование процесса быстрого 

замораживания ягод в потоке газа : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 /        

А.Ю. Лисица. – Харьков, 2011. – 213 с. – Научный руководитель –                 

И.И. Петухов. 

 

Дисертацію присвячено удосконаленню процесу швидкого заморожування 

ягід у потоці газу шляхом доробки розрахункової моделі, обладнання для 

швидкого заморожування та визначення технологічних режимів, що 

забезпечують якомога повніше збереження початкових властивостей продукту і 

зниження енерговитрат. 

Запропоновані фізична та математична моделі заморожування ягоди з 

урахуванням температурної залежності теплофізичних характеристик, впливу 

дифузії розчинених речовин на процес заморожування, зміни температури 

початку кристалізації рідкої фази тканинного соку під час заморожування. Для 

експериментального дослідження процесу заморожування ягід у газовому 

середовищі була розроблена холодна аеродинамічна труба та 

швидкоморозильний тунельний апарат, для якого визначені раціональні 

режими заморожування ягід чорної смородини, малини та вишні. 
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Чисельні дослідження проводилися за допомогою розробленої моделі та 

CFD-моделювання. Розраховувалися поля температур у ягоді та газовому 

середовищі, а також поля швидкостей у промисловій холодильній камері з 

різними варіантами геометрії та кількостю лотоків з продукцією. Приведені 

дані із практичного впровадження результатів дослідження. 

 

 

294. Нестеренко О.О. Облік та внутрішній аудит товарних операцій у 

підприємствах роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 /           

О.О. Нестеренко. – Харків, 2011. – 291 с. – Науковий керівник – А.С. Крутова. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних та 

практичних проблем обліку та внутрішнього аудиту товарних операцій на 

підприємствах роздрібної торгівлі. 

Для раціональної побудови інформаційної системи бухгалтерського обліку 

на підприємствах роздрібної торгівлі уточнено економічну сутність поняття 

«товарні операції», запропоновано класифікацію товарних операцій, яка 

дозволить підвищити ефективність управління процесом товароруху. 

Досліджено й узагальнено тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні та 

Харківському регіоні. Удосконалено послідовність етапів моделювання 

облікової політики в інформаційній системі бухгалтерського обліку. 

Розроблено комплексну модель побудови інформаційної системи 

бухгалтерського обліку на підприємствах роздрібної торгівлі. Обґрунтовано 

доцільність упровадження для документування товарних операцій у 

інформаційній системі бухгалтерського обліку підприємства роздрібної торгівлі 

систему електронного документообігу. Запропоновано удосконалений підхід до 

відображення знижок у обліковій системі. Розроблено організаційно-

інформаційну модель внутрішнього аудиту товарних операцій. Надано 

пропозиції стосовно вдосконалення процедури інвентаризації товарів шляхом 

використання інформаційних технологій. Запропоновано організаційно-

економічний механізм підвищення ефективності управління товарним 

асортиментом підприємств роздрібної торгівлі, який базується на використанні 

методів ABC та XYZ аналізу, також інтегрованого ABC/XYZ аналізу всередині 

товарних груп та категорій. 
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295. Рудавська М.В. Формування споживних властивостей молочних 

прохолоджуючих напоїв оздоровчого спрямування : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.15 / М.В. Рудавська. – Харків, 2011. – 233 с. – Науковий керівник –       

Ф.В. Перцевой. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню, розробці та 

товарознавчій оцінці молочних прохолоджуючих напоїв оздоровчого 

спрямування та напівфабрикатів для їх виготовлення. Представлені результати 

комплексних товарознавчих досліджень якості напоїв, що дозволило 

затвердити рецептури, технологічну інструкцію та, після медичної апробації, 

рекомендації із використання напоїв окремими групами споживачів. Виявлено, 

що найефективнішим з точки зору покращення стану здоров’я та підвищення 

загальної працездатності людей, які відчувають дефіцит йоду, є коктейль 

оздоровчого спрямування з ламіданом «Маслянка-кефір яблучно-гарбузовий». 

Запропоновано класифікацію молочних коктейлів за основною молочною 

сировиною, рослинними наповнювачами та піноутворювачами. Показано 

можливості подальших досліджень, спрямованих на розширення асортименту 

та підвищення біологічної цінності коктейлів на основі молочних 

напівфабрикатів із використанням маслянки, знежиреного та нормалізованого 

молока, вершків та сироватки. Коктейлі оздоровчого спрямування на основі 

напівфабрикатів упроваджені у виробництво. 

 

 

296. Смольнякова Н.М. Формування ефективної цінової політики 

підприємств торгівлі продовольчими товарами : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.04 / Н.М. Смольнякова. – Харків, 2011. – 230 с. – Науковий керівник – 

Н.О. Власова. 

 

У дисертації визначено теоретичні положення та розроблено методичний 

інструментарій, що дозволяє визначити ефективність цінової політики 

підприємств торгівлі продовольчими товарами. Визначено місце ціни як 

конкретної економічної категорії в ринковій економіці; виділено особливості 

роздрібних цін та уточнено їх класифікацію; уточнено зміст поняття «цінова 

політика торговельного підприємства», визначено її особливості та умови 

ефективності, виділено основні фактори впливу на формування ефективної 

цінової політики. Досліджено цінову ситуацію та особливості ціноутворення на 

продовольчому ринку, обґрунтовано систему показників та запропоновано 

методичний підхід, який дозволяє здійснити якісну та кількісну оцінку 

ефективності цінової політики підприємств роздрібної торгівлі. Досліджено 

теоретичні основи формування цінової політики, запропоновано модель її 

формування, обґрунтовано методичний інструментарій для оцінки 
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можливостей цінових маневрів підприємства торгівлі за диференційованими 

товарними групами. 

 

 

297. Червоний В.М. Удосконалення процесу емульгування жирів за 

допомогою ультразвуку та його апаратурне оформлення : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.18.12 / В.М. Червоний. – Харків, 2011. – 250 с. – Науковий керівник – 

Г.М. Постнов. 

 

У дисертації досліджено вплив тривалості ультразвукової обробки, 

параметрів ультразвукової коливальної системи, геометричних розмірів 

ємності, характеристики сировини і її кількості на ефективність проведення 

процесу отримання водно-жирових емульсій. Отримано інтегральні функції 

розподілу кількості жирових кульок із визначеним діаметром залежно від 

частоти ультразвукової обробки, тривалості, а також кількості жирової фази. 

Отримано залежність середнього діаметра жирової фази від тривалості 

ультразвукової обробки. Установлено раціональні параметри ефективності 

процесу ультразвукового емульгування: частота ультразвукової обробки           

22 кГц, тривалість обробки 145...160 с. Доведено, що використання 

ультразвукової обробки з питомою потужністю 15 Вт/дм³ дає  максимальну 

продуктивність ультразвукової установки, не погіршуючи якість готової 

емульсії. Розроблено ультразвукову установку для отримання водно-жирових 

емульсій. Здійснено комплекс заходів щодо впровадження результатів 

досліджень у виробництво. 

 

 

298. Черніков О.І. Управління розвитком торговельної мережі 

пивоварних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.І. Черніков. – 

Харків, 2011. – 237 с. – Науковий керівник – О.В. Апілат. 

 

Дисертаційне дослідження присвячено розробці теоретичних положень та 

практичних рекомендацій із удосконалення управління розвитком торговельної 

мережі пивоварних підприємств. Оцінено інфраструктуру ринку вітчизняних 

виробників пива в конкурентному просторі. У процесі дослідження здійснено 

науково-теоретичне узагальнення економічної сутності стратегії як ключового 

інструменту управління бізнесом. Обґрунтовано комплексний підхід до вибору 

стратегії розвитку пивоварних підприємств на основі критичного аналізу стану 

торговельної мережі. Узагальнено теоретичні положення та розкрито 

економічну сутність категорій «ефективності» та «результативності» в системі 

цінностей стратегічного управління виробничо-збутовою діяльністю 

пивоварних підприємств. Визначено організаційно-методичні інструменти 
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стратегічного управління розвитком торговельної мережі та доведено, що 

аналіз критеріїв оцінки економічних категорій успіху є структурною складовою 

програмованого менеджменту. Розроблено методичний підхід, спрямований на 

упередження кризового стану підприємств пивоварної галузі, із застосуванням 

кореляційно-регресійного аналізу на базі факторного регулювання рівня 

рентабельності; методичний підхід до формування механізму маркетингової та 

цінової політики пивоварних підприємств для прийняття управлінських рішень. 

Надано пропозиції щодо фінансової оцінки використання інвестицій під час 

формування стратегічної політики суб’єктів господарювання пивоварної галузі. 

Запропоновано інструментарій вибору стратегії розвитку. 
 

 

2012 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

299. Капліна Т.В. Наукове обґрунтування та розробка технології харчових 

продуктів з використанням сировини, обробленої фізичними методами : дис. ... 

д-ра техн. наук : 05.18.16 / Т.В. Капліна. – Харків, 2012. – 453 с. + дод. : 291 с. – 

Науковий консультант – Г.М. Лисюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології  

харчових продуктів із сировини, обробленої фізичними методами, зокрема у 

вихровому шарі феромагнітних частинок (ВШФЧ). Запропоновано наукову 

концепцію і напрями її реалізації. Теоретично обґрунтовано і експериментально 

підтверджено механізми дії ВШФЧ на оброблювану сировину. Оптимізовані 

режими та основні технологічні параметри обробки у ВШФЧ порошкоподібної, 

рідкої сировини. Установлено залежності змін властивостей сировини, окремих 

її компонентів і зменшення кількості мікроорганізмів. Сформульовано наукові 

принципи технологій борошняних кондитерських, хлібобулочних виробів та 

соусів емульсійного типу. Доведено досить високу безпечність для людини 

обробки сировини у ВШФЧ. Виконано комплекс заходів із упровадження 

розробок технологій у закладах ресторанного господарства і харчової 

промисловості України. Показано соціально-економічну ефективність 

виробництва харчових продуктів із сировини, обробленої у ВШФЧ. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

300. Алсулаиман Ю.А. Развитие инвестиционной деятельности торгового 

предприятия : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.04 / Ю.А. Алсулаиман. – 

Харьков, 2012. – 218 с. – Научный руководитель – В.М. Тимофеев. 

 

Дисертацію присвячено розробці теоретично-методичних положень і 

практичних рекомендацій стосовно розвитку інвестиційної діяльності 

торговельного підприємства. 

Сформульовано уточнення визначення понять «інвестиції» та 

«інвестиційна діяльність торговельного підприємства», узагальнено та 

систематизовано чинники впливу на розвиток інвестиційної діяльності 

торговельного підприємства, обґрунтовано елементи механізму розвитку 

інвестиційної діяльності торговельного підприємства. 

Досліджено стан інвестиційної діяльності підприємств торгівлі України, 

здійснено оцінку ролі державного регулювання інвестиційної діяльності 

підприємств торгівлі в Україні, визначено особливості розвитку інвестиційної 

діяльності торговельних підприємств в Україні. 

Обґрунтовано доцільність розвитку інвестиційної діяльності підприємств 

роздрібної торгівлі за рахунок створення етнічних полиць, здійснено 

моделювання ефективності залучення інвестиційних ресурсів підприємств 

роздрібної торгівлі у створення етнічних полиць, обґрунтовано методичний 

підхід до аналізу беззбитковості діяльності торговельного підприємства з 

урахуванням дії фактора невизначеності під час реалізації інвестиційних 

проектів. 

 

 

301. Білецька Я.О. Формування якості зефіру з використанням еламіну та 

ягідних пюре : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Я.О. Білецька. – Харків, 2012. 

– 309 с. – Науковий керівник – Г.І. Дюкарєва. 

 

Дисертацію присвячено формуванню якості зефіру з використанням 

еламіну та ягідних пюре. Проведено аналіз ринку, досліджено вплив 

споживацьких переваг на формування асортименту зефіру в роздрібній мережі. 

Досліджено рухливість молекул у системі «вода – еламін». Визначено вплив 

еламіну на поверхневий натяг водяних розчинів речовин, які наявні під час 

виробництва зефіру та можуть вплинути на цей показник. Установлено спосіб 

уведення еламіну та його раціональні концентрації. Визначено залежність зміни 

піноутворення, піностійкості та кольору зефірних масел із еламіном від 

додавання ягідного пюре різних видів. Досліджено дисперсійний вклад 
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зефірних мас із еламіном та еламіном і ягідними пюре. Розроблено рецептури 

нових видів зефіру, досліджено показники якості готової продукції. 

Установлено ступінь збереження йоду в процесі зберігання. Надано комплексну 

товарознавчу оцінку нової продукції. За допомогою клінічних досліджень 

доведено ступінь засвоюваності йоду в разі споживання зефіру з еламіном та 

еламіном і ягідними пюре. Проведено розрахунки собівартості й економічної 

ефективності, розраховано комплексний показник якості. Розроблено й 

затверджено нормативну документацію, здійснено апробацію технологічного 

процесу в промисловості. 

 

 

302. Білоус В.І. Споживні властивості свіжих та малосольних огірків, 

отриманих низькотемпературним безрозсільним способом : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.18.15 / В.І. Білоус. – Харків, 2012. – 294 с. – Науковий керівник –     

Г.А. Селютіна. 

 

Дисертацію присвячено вивченню споживних властивостей свіжих огірків 

та малосольних, отриманих низькотемпературним безрозсільним способом. 

Досліджено хімічний склад, вміст біологічно активних речовин, стан води у 

різних сортах, поширених у Східній Україні. Вивчено сортову специфіку 

накопичення токсичних речовин у різних сортах огірків. Проведено комплексну 

оцінку якості 20 нових сортів та гібридів огірків. Методом математичного 

моделювання зі встановлення оптимальних умов охолодження і дослідження 

колометричних показників охолоджених огірків визначено оптимальний спосіб 

виробництва малосольних огірків. Розраховано комплексний і інтегральний 

показники якості малосольних огірків, виготовлених за новим способом. 

Вивчено зміни органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних 

показників нового продукту під час зберігання. 

 

 

303. Віннікова В.В. Формування дивідендної політики торговельного 

підприємства : дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В.В. Віннікова. – Харків, 2012. 

– 268 с. – Науковий керівник – О.А. Круглова. 

 

У дисертації визначено теоретичні положення та розроблено методичний 

інструментарій, спрямовані на удосконалення процесу формування дивідендної 

політики торговельного підприємства. Уточнено сутність поняття «дивідентна 

політика»; удосконалено модель формування дивідентної політики на 

підприємствах із огляду періоду її реалізації; обґрунтовано комплексну систему 

показників для оцінки рівня реалізації дивідентної політики за критеріями 

ефективності, стійкості та дієвості; досліджено практику виплати дивідентів в 
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Україні; виявлено тенденції розвитку дивідентної політики на підприємствах 

торгівлі; розроблено методичний підхід до комплексної оцінки ефективності 

реалізації дивідендної політики; запропоновано методичний підхід до 

формування фонду дивідентних виплат у короткостроковому періоді; 

обґрунтовано методичний підхід до формування дивідентної політики в 

довгостроковому періоді. 

 

 

304. Гаркуша Н.М. Управління витратами підприємств роздрібної торгівлі 

: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н.М. Гаркуша. – Харків, 2012. – 321 с. – 

Науковий керівник – І.В. Мілаш. 

 

У дисертації визначено теоретичні положення та розроблено методичний 

інструментарій, що спрямовані на удосконалення процесу управління 

витратами підприємств роздрібної торгівлі. Уточнено сутність поняття 

«витрати»; визначено поняття «управління витратами» з урахуванням 

специфіки підприємств торгівлі; систематизовано та розширено ознаки 

класифікації витрат підприємств роздрібної торгівлі для забезпечення потреб 

ефективного управління ними; систематизовано та виділено основні чинники, 

що впливають на витрати підприємств галузі; обґрунтовано концептуальну 

модель процесу управління витратами підприємств роздрібної торгівлі; 

здійснено оцінку ступеня впливу чинників на зміну витрат підприємств галузі; 

розроблено методичний інструментарій оцінки ефективності управління 

витратами підприємств роздрібної торгівлі; обґрунтовано організаційні основи 

управління витратами підприємств роздрібної торгівлі за центрами 

відповідальності; удосконалено методичний інструментарій аналізу відхилень 

за сукупними витратами підприємств роздрібної торгівлі. 

 

 

305. Герасимова Н.С. Облік і внутрішній аудит послуг підприємств 

готельного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н.С. Герасимова. 

– Харків, 2012. – 226 с. – Науковий керівник – Л.М. Янчева. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних і практичних 

проблем обліку та внутрішнього аудиту послуг на підприємствах готельного 

господарства. Для раціональної побудови системи бухгалтерського обліку і 

внутрішнього аудиту підприємств готельного господарства досліджено генезис 

формування сфери послуг та уточнено економічну сутність поняття «послуга» в 

економічній науці. Досліджено і узагальнено тенденції розвитку підприємств 

готельного господарства в Україні та Харківському регіоні в період підготовки 

до чемпіонату Європи з футболу «Євро – 2012». Удосконалено методику 
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відображення в бухгалтерському обліку об'єктів витрат для собівартості 

готельних послуг на підставі облікової кваліфікації повного складу витрат, які 

формують мінімальний набір включених у вартість номера послуг, за 

сегментами готельних підприємств. Визначено елементи облікової політики за 

сегментами підприємств готельного господарства. Запропоновано методику 

відображення доходів, витрат та фінансових результатів готельного 

підприємства за сегментами. Розроблено комплексну модель проектування 

системи внутрішнього аудиту в структурі інформаційного ресурсу готельного 

підприємства. Запропоновано організаційно-економічний механізм оцінки 

аудиторських ризиків на різних етапах надання послуг готельними 

підприємствами. Обґрунтовано методичні підходи до проведення внутрішнього 

аудиту готельних послуг із використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

 

 

306. Говоруха О.О. Облік та аудит в акціонерних товариствах: теорія і 

практика : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / О.О. Говоруха. – Харків, 2012. – 

289 с. – Науковий керівник – Н.С. Акімова. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних та 

практичних проблем обліку та аудиту підприємств акціонерної форми 

власності. 

Досліджено і узагальнено тенденції розвитку акціонерних товариств в 

Україні та Харківському регіоні. Уточнено економічну сутність поняття 

«статутний капітал»; удосконалено його функції. Розкрито сутність цінних 

паперів акціонерного товариства, запропоновано класифікацію акцій для цілей 

бухгалтерського обліку. Удосконалено послідовність формування облікової 

політики акціонерного товариства в частині визначення її основних елементів 

та оптимізовано структуру її оформлення (у вигляді Положення), що забезпечує 

формування повної та достовірної бухгалтерської інформації для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. Розроблено внутрішній стандарт 

«Фінансовий облік власного капіталу», що забезпечить належну організацію 

бухгалтерського обліку та контролю в акціонерному товаристві в цілому, 

ураховуючи види діяльності підприємства та особливості цієї форми 

господарювання. Досліджено та удосконалено методологію та організацію 

обліку статутного та резервного капіталів, цінних паперів акціонерного 

товариства, розрахунків із учасниками товариства. Удосконалено підхід до 

формування та розкриття облікової інформації шляхом використання  

комп’ютерних інформаційних технологій та відображення отриманих даних у 

звітності. Уточнено понятійно-термінологічний апарат (у частині трактування 

понять «внутрішній аудит» та «зовнішній аудит»), виявлено та сформульовано 
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їх спільні та відмінні риси. Доведено доцільність створення відділу 

внутрішнього аудиту та розроблено методичні підходи до його проведення (за 

етапами). Обґрунтовано доцільність використання запропонованих типової 

форми плану аудиту та програми контролю основних операцій акціонерного 

товариства. 

 

 

307. Євлаш Т.О. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі 

управління підприємств оптової торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / 

Т.О. Євлаш. – Харків, 2012. – 320 с. – Науковий керівник – О.В. Топоркова. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних та 

практичних засад удосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості 

на підприємствах оптової торгівлі. 

Проведено дослідження еволюції облікової категорії «дебіторська 

заборгованість» та уточнено її сутність. У роботі розроблено пропозиції з 

удосконалення системи оцінки дебіторської заборгованості на дату погашення 

та запропоновано виділити колекторський вид та оцінку при сек’юритизації 

дебіторської заборгованості. Розроблено поетапний алгоритм аналізу стосовно 

припинення визнання дебіторської заборгованості в обліку, що поєднує 

національну та міжнародну методологію обліку. Удосконалено класифікацію 

дебіторської заборгованості та обґрунтовано доцільність виділення такого її 

виду, як розрахунки за бартерними операціями із введенням його в загальну 

класифікаційну схему  дебіторської заборгованості (субрахунок 379 

«Розрахунки з бартерних операцій»). Подано рекомендації з удосконалення 

обліку дебіторської заборгованості та її рефінансування шляхом проведення 

факторингових операцій і сек’юритизації. Запропоновано порядок 

відображення в обліку підприємства-організатора позабалансової 

сек’юритизації дебіторської заборгованості. Для практичної реалізації 

механізму сек’юритизації дебіторської заборгованості запропоновано схему з 

різним складом учасників та порядком укладання відповідних угод. 

 

 

308. Жеребкін М.В. Розробка процесу гідротермічної обробки круп з 

використанням принципів сушіння змішаним теплопідводом : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.12 / М.В. Жеребкін. – Харків, 2012. – 222 с. – Науковий 

керівник – А.О. Пак. 

 

Дисертацію присвячено розробці процесу гідротермічної обробки круп із 

використанням принципів сушіння змішаним теплопідводом (ЗТП-сушіння) із 

метою зменшення питомих енерговитрат апаратів переробки круп і  
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підвищення якості отримуваної продукції. Розроблено спосіб гідротермічної 

обробки круп із використанням принципів ЗТП-сушіння, де кінцевою 

продукцією є швидковідновлювані каші. За розробленим способом попередньо 

зволожена сировина протягується через функціональну ємкість (ФЄ), яка 

складається з двох частин: без масообмінних зазорів та з масообмінними 

зазорами. У першій частині ФС, без масообмінних зазорів, сировина 

проварюється до готовності, у другій, із масообмінними зазорами, висушується 

до кінцевого вологовмісту. Досліджено внутрішні та зовнішні чинники, що 

впливають на процес гідротермічної обробки. Розроблено раціональні режими, 

принципову технологічну схему, конструкцію апарата та ФЄ для гідротермічної 

обробки круп із використанням принципів ЗТП-сушіння. Розраховано 

економічну ефективність розробки. Упроваджено результати дослідження у 

виробництво та навчальний процес. 

 

 

309. Карбівнича Т.В. Формування якості напівфабрикату борщової 

заправки при виробництві та холодильному зберіганні : дис. ... канд. техн. наук 

: 05.18.15 / Т.В. Карбівнича. – Харків, 2012. – 295 с. – Науковий керівник –     

А.М. Одарченко. 

 

Дисертацію присвячено формуванню якості напівфабрикату борщової 

заправки під час виробництва та холодильного зберігання шляхом визначення 

раціональних товарознавчих показників та функціонально-технологічних 

властивостей вихідної сировини за різноманітних режимів технологічної 

обробки. Обґрунтовано якісний та кількісний вміст інгрідієнтів напівфабрикату 

борщової заправки, визначено його хімічний склад. Виявлено закономірності 

зміни фізико-хімічних показників буряка столового. Проведено колориметричні 

дослідження інгідієнтів напівфабрикату борщової заправки. Досліджено вплив 

підсушування досліджуваних зразків напівфабрикату борщової заправки перед 

безпосереднім заморожуванням на кількість вимороженої води та температуру 

кристалізації. Доведено можливість здійснення термічної зворотності процесу 

розморожування. Експериментально досліджено органолептичні, фізико-

хімічні, мікробіологічні показники якості розробленого продукту. Розраховано 

комплексний та інтегральний показники якості напівфабрикату борщової 

заправки. 
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310. Карнаушенко Ю.В. Усовершенствование процесса сушки мяса 

мидии в псевдоожиженном слое с применением осциллирования и его 

аппаратурное оформление : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.12 /                      

Ю.В. Карнаушенко. – Харьков, 2012. – 251 с. – Научный руководитель –         

Г.В. Дейниченко. 

 

Дисертацію присвячено удосконаленню процесу сушіння м’яса мідії 

(Mytilus galloprovincialis Lam.) у псевдозрідженому шарі із застосуванням 

осцилювання та його апаратурному оформленню. 

В основу роботи покладено комбінування процесу сушіння у 

псевдозрідженому шарі з осцилюючим режимом, що дозволило удосконалити 

процес сушіння та забезпечити рівномірне нагрівання та зневоднення шарів за 

об’ємом м’яса мідії. Проведено експериментальні дослідження впливу 

параметрів (технологічні властивості м’яса мідії, режиму попередньої обробки, 

питомого навантаження, температури сушильного агента, частоти 

осцилювання, швидкості руху сушильного агента, температури нагрівання 

м’яса мідії) на процес сушіння. Визначено раціональні параметри процесу, які 

узагальнено у вигляді практичних рекомендацій та розроблено конструкцію 

сушильної установки. 

Здійснено комплекс заходів для упровадження результатів досліджень у 

виробництво та навчальний процес. Оцінено соціально-економічну 

ефективність наукових розробок, яка полягає в розширенні їх асортименту, 

підвищенні якості готових харчових продуктів із гідробіонтів, поліпшенні 

екологічної обстановки в місцях видобутку та переробки об’єктів морського 

промислу. 

 

 

311. Ков’ях Т.В. Управління розвитком підприємств роздрібної торгівлі : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т.В. Ков’ях. – Харків, 2012. – 196 с. – 

Науковий керівник – Н.С. Краснокутська. 

 

У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методичні засади та науково-

методичні підходи до управління розвитком підприємств роздрібної торгівлі. 

Узагальнено наукові погляди на зміст розвитку підприємства та визначено 

критерії його переходу на висхідні стадії розвитку, побудовано концептуальну 

модель управління розвитком підприємств роздрібної торгівлі. Розроблено 

критеріальну систему оцінки розвитку підприємств роздрібної торгівлі, яка 

характеризується комплексністю підходу до опису об’єкта оцінки та поєднує 

рівень, характер розвитку і схильність торговельного підприємства до розвитку. 

Систематизовано сучасні методи управління розвитком підприємств роздрібної 

торгівлі та розроблено матриці їх вибору на стадіях становлення, накопичення, 
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зрілості, оновлення, занепаду підприємства роздрібної торгівлі залежно від 

характеру його розвитку, наявності внутрішніх резервів та до змін; визначено 

умови ефективності розвитку підприємств роздрібної торгівлі за рахунок 

проведення реструктуризації асортименту. 

 

 

312. Кондратюк Н.В. Технологія солодких страв з використанням 

капсульованих продуктів з пробіотичними мікроорганізмами : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / Н.В. Кондратюк. – Харків, 2012. – 294 с. – Науковий 

керівник – Є.П. Пивоваров. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та розроблено технологію 

напівфабрикату «Продукт кисломолочний капсульований з пробіотичними 

мікроорганізмами» та солодких страв на його основі. Визначено їх споживчі та 

технологічні властивості, обґрунтовано умови, терміни зберігання. Розроблено і 

затверджено нормативну та технологічну документацію, здійснено 

впровадження нових технологій у закладах ресторанного господарства та  на 

підприємствах харчопереробного комплексу. Засобами кванто-хімічного 

моделювання обґрунтовано спосіб отримання гелеподібних оболонок. На 

основі результатів мікробіологічного аналізу досліджено закономірності 

формування суміші, що підлягає капсулюванню; обґрунтовано 

концентраційний склад та технологічні параметри одержання оболонок та 

інкапсулянту. Досліджено вплив ферментів шлунково-кишкового тракту на 

вміст та оболонку капсул. 

 

 

313. Кравченко О.І. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з 

використанням дієтичних добавок із зародків пшениці : дис. ... канд. техн. наук 

: 05.18.01 / О.І. Кравченко. – Харків, 2012. – 258 с. – Науковий керівник –      

Г.М. Лисюк. 

 

Дисертацію присвячено  науковому обґрунтуванню використання 

дієтичних добавок із зародків пшениці «Глюкорн – 100» у вигляді 

дрібнодисперсного сиропоподібного спиртового екстракту «Шрот зародків 

пшениці харчовий» у вигляді грубодисперсного порошкоподібного шроту у 

технологіях хлібобулочних виробів для підвищення їх біологічної та харчової 

цінності. Експериментально визначено, що додавання спиртового екстракту у 

кількості 4...8% до маси борошна призводить до отримання виробів із високими 

органолептичними та фізико-хімічними показниками якості  та підвищеним 

вмістом вітамінів Е, РР, групи В, білка та харчових волокон. За результатами 

дослідження процесів кислотонакопичення та спиртового бродіння в тісті з 
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додаванням спиртового екстракту та шроту показано можливість скорочення 

терміну дозрівання тіста на 10...30 та 10...20 хв відповідно. 

 

 

314. Круглова О.С. Формування споживних властивостей нових видів 

пакування для фруктових та овочевих паст і соусів : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.15 / О.С. Круглова. – Харків, 2012. – 301 с. – Науковий керівник –          

А.А. Дубініна. 

 

Дисертацію присвячено формуванню якості комбінованого пакувального 

матеріалу на основі природних складових, що призначений для пакування 

фруктових та овочевих паст і соусів. Розроблено склад плівки з 

бактеріостатичними властивостями на основі хітозану та відвару деревію 

звичайного (%): хітозан – 2,0...2,5, гліцерин – 1,0...1,5, відвар трави деревію – 

96...97 (за співвідношення ЛРС:вода 1:10), призначеної для формування 

захисного шару в складі комбінованого пакувального матеріалу. Вивчено 

структурні та механічні характеристики розробленої плівки. Проведено 

дослідження з розробки комбінованого пакувального матеріалу шляхом 

оптимізації його складу, визначено адгезійну міцність його шарів. Досліджено 

показники якості комбінованого пакувального матеріалу за органолептичними, 

фізико-хімічними, санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками, 

гідрофобністю, паропроникністю, водопоглинанням. Визначено економічний 

ефект від упровадження у виробництво розробленого комбінованого 

пакувального матеріалу та проведено маркетингові дослідження споживчих 

переваг. 

 

 

315. Курбетдінова Л.Ю. Облік і аналіз інноваційної діяльності в 

підприємствах харчової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / 

Л.Ю. Курбетдінова. – Харків, 2012. – 218 с. – Науковий керівник –                  

А.С. Крутова. 

 

Дисертація спрямована на дослідження теоретико-методичних та 

практичних проблем обліку і аналізу інноваційної діяльності підприємств 

харчової промисловості. Узагальнено теоретичні положення й уточнено 

економічну сутність дефініції «інновації» як обліково-економічної категорії та 

розроблено класифікаційну схему інновацій. Досліджено та узагальнено 

сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств 

харчової промисловості України та АР Крим. Проведено комплексне 

дослідження облікового забезпечення управління інноваціями в системі 

державної інноваційної політики. Удосконалено класифікацію інноваційних 



 
 

~ 189 ~ 
 

проектів підприємств харчової промисловості. Розроблено методичні підходи 

до оцінки інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості. 

Проаналізовано основні підходи до обліково-аналітичного забезпечення 

системи бюджетування інноваційно-активних підприємств. Досліджено 

концептуальні засади аналізу в управлінні інноваційною діяльністю 

підприємств харчової промисловості. Розроблено комплексну методику оцінки 

інноваційного ризику. 

 

 

316. Мурликіна Н.В. Удосконалення технології м’ясних січених виробів 

шляхом використання емульгаторів ацилгліцеринної природи : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / Н.В. Мурликіна. – Харків, 2012. – 286 с. – Науковий 

керівник – М.О. Янчева. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та удосконалено технологію м’ясних 

січених виробів шляхом використання емульгаторів ацилгліцеринової природи 

з поліпшеними функціонально-технологічними властивостями, що за реалізації 

інноваційної стартегії «Одержання ЕАГП – одержання МСВ» дозволяє 

виготовляти продукцію зі стабільними показниками якості, високою харчовою 

та біологічною цінністю. Уперше науково обґрунтовано і розроблено 

технологію одержання ЕАГП у вигляді масляної фази з моно-, 

діацилгліцеринами жирних кислот переестерифікацією соняшникової олії в 

системі бінарного розчинника гексан-ізапропанол за температури 35...40ºС. 

Визначено закономірності формування під впливом ЕАГП функціонально-

технологічних властивостей м’ясних фаршів, поліпшення яких забезпечує 

високий рівень структурно-механічних, органолептичних властивостей, вихід 

готових виробів. Отримано комплекс фізико-хімічних, органолептичних, 

мікробіологічних, токсикологічних показників МСВ з ЕАГП і визначено їх 

високу харчову та біологічну цінність. 

 

 

317. Новицька Н.В. Облік і аудит розрахунків по товарним операціям : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н.В. Новицька. – Харків, 2012. – 292 с. – 

Науковий керівник – Н.С. Акімова. 

 

У дисертації досліджено економічну сутність розрахунків за товарними 

операціями. Розглянуто історичні аспекти формування методології обліку та 

аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами. Виявлена неточність 

формулювання визначень таких понять, як «розрахунки по товарним 

операціям», «дебіторська заборгованість» та запропоноване власне визначення 

цих дефініцій. Запропоновано доповнену та уточнену класифікацію 
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розрахунків. Сформовано алгоритм управління розрахунками на підприємствах 

торгівлі для поліпшення якості контролю за станом розрахунків. Розраховано 

ефективність використання варіантів надання знижок залежно від строків 

сплати товарів. Запропоновано алгоритм формування облікової політики та 

розроблено Наказ про облікову політику в частині обліку розрахунків для 

торговельних підприємств. Досліджено особливості бухгалтерського обліку 

розрахунків за товарними операціями та надано рекомендації для його 

удосконалення. Запропоновано внести зміни до Плану рахунків та Інструкції 

про їх використання для обліку розрахунків. Розроблено методику 

відображення отриманих та наданих знижок на рахунках бухгалтерського 

обліку. Розроблені форми оперативної звітності для своєчасного контролю за 

станом розрахунків та ефективністю здійснення розрахункових операцій. 

Обґрунтована необхідність здійснення внутрішнього аудиту на підприємствах 

торгівлі. Запропоновано доповнити існуючу класифікацію аудиту такими 

видами, як «аудит ефективності» та «виробничий аудит». Визначено основні 

процедури аудиту розрахунків із покупцями та постачальниками. 

 

 

318. Обозна М.В. Технологія сирного продукту замороженого з 

рослинними добавками : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.13 / М.В. Обозна. – 

Харків, 2012. – 375 с. – Науковий керівник – Ф.В. Перцевой. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці 

технологічних режимів і параметрів виробництва сирного продукту м’якого 

замороженого на основі сухого знежиреного молока з концентратом ядра 

арахісу та борошном кукурудзяним. Вивчено основні органолептичні, фізико-

хімічні, реологічні та функціонально-технологічні властивості сирного 

продукту м’якого на етапах його виробництва, зберігання, заморожування та 

подальшого зберігання в замороженому стані з огляду впливу рослинних 

добавок. На основі цих даних обґрунтовано та розроблено рецептурний склад і 

технологію виробництва сирного продукту м’якого. На основі оцінки 

функціонально-технологічних і хімічних властивостей концентрату ядра 

арахісу та борошна кукурудзяного доведена доцільність їх сумісного 

використання як функціональних чинників. Досліджено вплив заморожування 

на зміни білкових речовин і жирових фракцій, фізико-хімічних властивостей 

сирного продукту м’якого, обґрунтовано термін зберігання в замороженому 

стані. 
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319. Петренко О.В. Підвищення ефективності жарильного обладнання з 

використанням кремнійорганічних речовин : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 

О.В. Петренко. – Харків, 2012. – 333 с. – Науковий керівник – В.О. Потапов. 

 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню шляхів підвищення 

ефективності жарильного обладнання з використанням кремнійорганічних 

речовин. Досліджено процес теплоперенесення в жарильному апараті з 

проміжним кремнійорганічним теплоносієм, вплив геометричних параметрів 

нагрівальної оболонки апарата на рівномірність температурного поля, 

інерційність та технологічні показники процесу жаріння, вплив поверхневих 

властивостей кремнійорганічних речовин на міцність нанесених захисних 

антиадгезійних кремнійорганічних покрить. Запропоновано новий критерій 

оцінювання ступеня рівномірності обігріву жарильної поверхні апаратів за 

показником імовірності існування заданого перепаду температур. Отримано 

наближене аналітичне розвэязання задачі конвекційного теплообміну у 

мастильній оболонці універсального жарильного апарата, яке дозволяє 

проводити його конструктивні розрахунки за теплотехнічними показниками, та 

уточнені критеріальні рівняння конвекційного теплообміну для універсального 

жарильного апарата з непрямим обігрівом. Розроблено математичну модель, 

яка описує теплофізичні особливості процесу жаріння. 

Установлено, що оптимальна тривалість жаріння визначається за умов 

досягнення максимального градієнта температур на першому етапі жаріння та 

досягнення нормативної температури у центрі виробу на другому етапі, яка 

визначається тепмературою жарильної поверхні та теплофізичними 

характеристиками кулінарного виробу. На основі проведених досліджень 

удосконалено конструкцію універсального жарильного пристрою. 

 

 

320. Роговий І.С. Удосконалення технології напівфабрикату пісочного 

випеченого із підвищеним вмістом кальцію : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

І.С. Роговий. – Харків, 2012. – 271 с. – Науковий керівник – М.П. Головко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню, розробці та практичній 

реалізації технології виробів із напівфабрикату пісочного, випеченого з 

використанням напівфабрикату кісткового харчового. Комплексом результатів 

експериментальних та теоретичних досліджень обґрунтовано доцільність 

застосування напівфабрикату кісткового харчового у технології напівфабрикату 

пісочного випеченого. Установлено, що використання напівфабрикату 

кісткового харчового дозволяє отримати пісочний напівфабрикат із високими 

фізико-хімічними та органолептичними показниками якості. На основі 

експериментальних досліджень розроблено рецептури та технологію 
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напівфабрикатів пісочних випечених солодкої та солоної групи з 

використанням напівфабрикату кісткового харчового і виробів на їх основі. 

Нова продукція характеризується підвищеним вмістом біоорганічних сполук 

кальцію та нижчою енергетичною цінністю. Проведено апробацію нових 

технологій на підприємствах харчування та кондитерської промисловості міст 

Харкова, Житомира, Полтави та Ніжину і визначено економічний ефект від їх 

упровадження. 

 

 

321. Туз Н.Ф. Удосконалення технології мармеладу желейного з 

використанням кріас-порошків рослинного походження : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.18.01 / Н.Ф. Туз. – Харків, 2012. – 274 с. – Науковий керівник –        

Г.М. Лисюк. 

 

Дисертацію присвячено актуальному для харчової промисловості 

завданню вдосконалення технології желейного мармеладу шляхом 

використання дрібнодисперсних порошків різних кольорів (із каротиновмісної, 

хлоровмісної та антоціанової рослинної сировини), отриманих за допомогою 

кріогенного подрібнення, що дозволяє виробляти продукцію високої якості з 

максимальним збереженням біологічно активних речовин, із яскравим 

натуральним кольором, зменшеною витратою драглеутворювача і лімонної 

кислоти та повним виключенням із рецептури мармеладу барвників і 

ароматизаторів. Установлено вплив екстрактів кріас-порошків на 

функціональні властивості драглів агару. Визначено раціональні концентрації 

кріас-порошків та вдосконалено технологію традиційного мармеладу. 

Досліджено основні показники якості мармеладу желейного з екстрактами 

кріас-порошків та визначено біологічну цінність готових виробів. Надано 

інтегральну оцінку якості нової продукції. На нові вироби розроблено та 

затверджено нормативну документацію «Мармелад желейний з кріас-

порошками. ТУ» (ТУ У 15.8-01566330-234:2010), проведено виробничу 

апробацію. Розраховано економічну ефективність виробництва. 

 

 

322. Хаустова Т.М. Технологія кулінарної продукції з крокетної маси на 

основі борошна пшеничного : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Т.М. Хаустова. 

– Харків, 2012. – 287 с. – Науковий керівник – Н.В. Федак. 

 

У дисертації подано розробку та обґрунтовано технологію кулінарної 

продукції з крокетної маси на основі борошна пшеничного. В основу роботи 

покладено ідею використання процесу гідротермообробки борошна 

пшеничного пасерованого з жировим компонентом та формування крокетної 
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маси з подальшим уведенням рецептурних інгредієнтів, що дозволило отримати 

нову групу формованої продукції з бажаними властивостями та керованою 

харчовою цінністю. Аналітичними дослідженнями доведено можливість 

використання процесу гідротермообробки борошна пшеничного в технології 

отримання формованої кулінарної продукції. Проведено експериментальні 

дослідження впливу технологічних чинників на формування органолептичних 

та споживних властивостей, фізико-хімічних, структурно-механічних 

показників, харчову та біологічну цінність крокетної маси. Розроблено та 

науково обґрунтовано технологію кулінарної продукції з крокетної маси на 

основі борошна пшеничного. Досліджено ії органолептичні властивості, 

фізико-хімічні, структурно-механічні, мікробіологічні та токсикологічні 

показники, визначено харчову та біологічну цінність, установлено умови та 

терміни зберігання. Проведено комплекс організаційно-технологічних заходів 

із упровадження розробленої технології у виробництво та навчальний процес. 

 

 

323. Черкашина В.Ю. Формування товарознавчих властивостей 

заморожених тістових напівфабрикатів з додаванням рослинної сировини : дис. 

... канд. техн. наук : 05.18.15 / В.Ю. Черкашина. – Харків, 2012. – 222 с. – 

Науковий керівник – А.М. Одарченко. 

 

Дисертацію присвячено формуванню товарознавчих властивостей 

заморожених тістових напівфабрикатів із додаванням рослинної сировини. 

Наведено недоліки існуючих заморожених тістових напівфабрикатів та 

запропоновано раціональні способи їх усунення шляхом уведення рослинних 

добавок. Установлені концентрації обраних добавок, удосконалена 

технологічна схема виробництва заморожених тістових напівфабрикатів із 

додаванням рослинної сировини. Проведено комплекс якісних та кількісних 

досліджень із заморожування та розморожування експериментальних зразків  

(кріоскопічні дослідження, дослідження з використанням методів 

диференціальної скануючої калориметрії та ядерного магнітного резонансу), які 

довели ефективність уведення обраних добавок у дріжджове тісто. Розроблено 

режими розморожування тістових заготовок, а також визначено 

органолептичні, фізико-хімічні, структурно-механічні характеристики 

заморожених тістових напівфабрикатів із додаванням рослинної сировини в 

процесі холодильного зберігання, встановлено їх відповідність вимогам 

безпечності. Розраховано комплексну оцінку якості досліджуваних зразків та 

економічну ефективність їх виробництва. 
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324. Чернікова Г.С. Торговельні центри: організаційно-економічний 

аспект розвитку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г.С. Чернікова. – Харків, 

2012. – 250 с. – Науковий керівник – Л.М. Яцун. 

 

Дисертацію присвячено розробці теоретичних положень та практичних 

рекомендацій із організаційно-економічного розвитку торговельних центрів. 

Уточнено зміст поняття «торговельний центр», визначено сутність його 

організаційно-економічного розвитку. Досліджено сучасний стан та проблеми 

розвитку торговельних центрів, проведено їх організаційно-функціональну 

ідентифікацію. Обґрунтовано показник та розроблено методичний 

інструментарій оцінювання організаційно-економічної ефективності 

функціонування торговельних центрів. Запропоновано методичний підхід до 

забезпечення організаційно-економічного розвитку торговельних центрів. 

Розроблено модель оптимізації асортиментної структури торговельних площ 

торговельного центру. Надано рекомендації з формування якісного складу 

операторів та визначення місць їх розміщення у торговельному центрі. 

 

 

325. Чуйко М.М. Формування якості макаронних виробів, збагачених на 

біоорганічні сполуки кальцію : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / М.М. Чуйко. 

– Харків, 2012. – 337 с. – Науковий керівник – Н.П. Головко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню формування якості та 

товарознавчій характеристиці макаронних виробів, збагачених на біоорганічні 

сполуки кальцію. Сукупність результатів експериментальних досліджень 

дозволила сформулювати доцільність використання напівфабрикату кісткового 

харчового (НКХ) у виробництві макаронних виробів. Обґрунтовано 

раціональну концентрацію введення НКХ, що забезпечує прийнятні 

органолептичні показники виробів, раціональне співвідношення між кальцієм і 

фосфором у них і певну частину добової потреби організму людини в кальції 

при споживанні однієї їх порції. Установлено, що додавання НКХ до рецептури 

макаронних виробів дозволяє одержати високоякісну продукцію з підвищеним 

вмістом біоорганічних сполук кальцію, покращеними фізико-хімічними, 

варильними та споживними властивостями. Проведено маркетингове 

обґрунтування виведення на ринок нової макаронної продукції. Здійснено 

апробацію запропонованої розробки на підприємствах макаронної 

промисловості та малого бізнесу міст Харкова, Херсона, Києва і визначено 

економічний ефект від можливого впровадження. 
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326. Шевченко А.О. Використання електроконтактного нагрівання в 

процесах жарення кулінарної продукції : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12. / 

А.О. Шевченко. – Харків, 2012. – 333 с. – Науковий керівник – В.М. Михайлов. 

 

Дисертацію присвячено інтенсифікації процесів жарення кулінарної 

продукції шляхом використання електроконтактного нагрівання (ЕНК). У 

основу роботи покладено ідею комбінування поверхневих методів нагрівання з 

ЕКН, що дозволило інтенсифікувати процеси жарення (смаження і запікання) та 

забезпечити рівномірне нагрівання окремих шарів за об’ємом виробу. 

Основною передумовою для цього є цілеспрямоване регулювання режимних 

параметрів нагрівання напівфабрикатів шляхом застосування ЕНК за безпечних 

параметрів електричного струму, що надасть можливість забезпечити 

прогрівання внутрішнього шару до температури кулінарної готовності 

протягом часу, який не перевищує тривалості формування скоринки на 

поверхні, та безпечність обслуговування апаратів під час ручного 

завантаження-розвантаження. Оцінено соціально-економічну ефективність 

наукових розробок і здійснено комплекс заходів для їх упровадження у 

виробництво та навчальний процес. 

 

 

327. Юрьева О.А. Разработка технологии плавленых сырных продуктов и 

мелкодисперсных ароматических добавок с использованием замораживания и 

криомеханодеструкции : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.13 / О.А. Юрьева. – 

Харьков, 2012. – 294 с. – Научный руководитель – В.В. Погарская. 

 

Дисертацію присвячено розробці інноваційної технології плавлених 

сирних продуктів і дрібнодисперсних ароматичних добавок із часнику, що 

включає використання комплексного впливу на сировину заморожування і 

кріомеханодеструкції, спільний вплив яких під час підготовки твердих 

сичугових сирів до плавлення призводить до деструкції 

параказеїнаткальційфосфатного комплексу, його механолізу, до окремих 

аминокіслот, конформаційних змін молекул білка, що дає змогу виключити 

застосування солей-плавильників, а під час переробки часнику спільний вплив 

зазначених факторів дозволяє зменшити кількість мікроорганізмів і сприяє 

більш повному вилученню ароматичних та інших БАР із сировини за рахунок 

деструкції комплексів біополімер-БАР і переходом останніх у вільний стан. 

Розроблено інноваційну технологію, технологічну схему, рецептури плавлених 

сирних продуктів (сирно-овочевих начинок для кондитерських виробів «Пан-

Кейк», сирних соусов-дрессингів, пастоподібних плавлених сирів) без солей-

плавильників і технологію та технологічну схему виробництва 

дрібнодисперсних ароматичних добавок із часнику з використанням 
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кріоподрібнення. Експериментально визначені  та обґрунтовані раціональні 

параметри технологій. 
 

 

2013 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

328. Мардар М.Р. Наукові основи формування та покращення споживних 

властивостей нових видів зернових продуктів : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.15 

/ М.Р. Мардар. – Одеса, 2013. – 430 с.+ дод. : 310 с. – Науковий консультант –     

Б.В. Єгоров. 

 

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної проблеми формування та 

покращення споживчих властивостей нових видів зернових продуктів 

підвищеної харчової цінності. Обґрунтовано шляхи покращення споживних 

властивостей нових зернових продуктів та удосконалено методологію 

збагачення зернових продуктів лімітуючими мікро- та макронутрієнтами для 

оздоровчого харчування населення. Розроблено систему моделей формування 

споживних властивостей, комплексної товарознавчої оцінки готових до 

вживання продуктів та стимулювання їх товароруху на споживчий ринок. 

Розроблено та науково обґрунтовано рецептури нових екструдованих зернових 

продуктів підвищеної харчової цінності та хліба з цільного зерна пшениці з 

включенням коренеплідних овочів. Проведено товарознавчу оцінку нових 

зернових продуктів на основі аналізу органолептичних та фізико-хімічних 

показників якості, харчової та біологічної цінності, показників безпечності та 

медико-біологічних досліджень, розраховано комплексний показник якості. 

Досліджено зміни показників якості розроблених продуктів у процесі 

зберігання та вплив на ці зміни різних видів пакування, у результаті 

встановлено гарантований термін зберігання. Розроблено комплекс заходів 

щодо просування. 

 

 

329. Соколов С.А. Наукове обґрунтування застосування високого тиску у 

процесах харчових виробництв : дис. ... д-ра. техн. наук : 05.18.12 /                

С.А. Соколов. – Донецьк, 2013. – 402 с. + дод. : 238 с. – Науковий консультант – 

В.О. Сукманов. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню застосування високого 

тиску у процесах та обладнанні для обробки рідких і в’язкопластичних 
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харчових продуктів. Доведено, що обробка тиском сприяє підвищенню якості 

харчових продуктів за одночасного збільшення строків зберігання та 

досягнення сучасних вимог безпеки. Розроблено оригінальні методики, 

прилади та автоматизовані дослідні комплекси з відповідним програмним 

забезпеченням, за допомогою яких отримані експериментальні дані, що лягли в 

основу розробки теоретичного підгрунтя процесів із використанням високого 

тиску. Визначені раціональні режими процесів обробки рідких і 

в’язкопластичних продуктів високим тиском, які дають можливість 

максимально зберігати корисні біологічні компоненти та комплекс фізіологічно 

активних і незамінних речовин оброблюваних продуктів при зниженні витрат  

енергетичних і матеріальних ресурсів. Побудовано  математичні моделі, що 

враховують явища теплопередачі й переносу маси та інактивацію шкідливих 

мікроорганізмів і цільових компонентів, яка відбувається під час обробки 

високим тиском. 

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

330. Акмен В.О. Формування споживних властивостей дієтичних добавок 

з гемовим залізом для кондитерських виробів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 

/ В.О. Акмен. – Харків, 2013. – 369 с. – Науковий керівник – В.В. Євлаш. 

 

Дисертацію присвячено формуванню споживних властивостей 

залізовмісних дієтичних добавок «Редгем», «Фітогем», «Калгем» на основі 

харчової крові і порошків рослинної сировини для кондитерських виробів – 

солодких плиток (типу ірис) і фруктово-ягідних начинок на основі повидла, 

збагачених гемовим залізом. Визначено чинники, що впливають на процес 

стабілізації гемового заліза у нових дієтичних добавках «Редгем», «Фітогем», 

«Калгем», відпрацьовано їх рецептурний склад та встановлено низку 

споживних властивостей, що притаманні добавкам. Досліджено показники 

якості та безпечності дієтичних добавок за різних умов та термінів зберігання. 

Визначено раціональну масову частку дієтичних добавок для введення в 

рецептуру фруктово-ягідних начинок та ірису тиражованого для формування 

якості виробів, збагачених гемовим залізом, масового споживання, лікувально-

профілактичного та лікувального спрямування. Установлено, що чинники 

технологічного процесу і компоненти рецептури не впливають значною мірою 

на співвідношення дво- та тривалентного гемового заліза в збагачених 

кондитерських виробах. Вивчено показники якості нових кондитерських 

виробів, збагачених гемовим залізом, та визначені гарантовані терміни їх 

зберігання. На нові продукти розроблено пакети нормативної документації. 
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Проведено апробацію дієтичних добавок та нових кондитерських виробів у 

виробничих умовах. Наведено дані економічної ефективності впровадження 

нових видів кондитерських виробів у виробництво. 

 

 

331. Баля Л.В. Удосконалення якості консервів із квасолі у 

плодоовочевому соусі : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Л.В. Баля. – Полтава, 

2013. – 215 с. – Науковий керівник – В.А. Жук. 

 

Дисертацію присвячено вдосконаленню якості консервів із квасолі шляхом 

додавання плодоовочевого пюре. Досліджено сортову специфічність 

господарсько-ботанічних сортів квасолі під час її переробки. Визначено 

критерії оптимізації складу соусів і за результатами експериментальних 

досліджень та на основі математичного моделювання розроблено 3 композиції 

соусів для консервів із квасолі. Науково обґрунтовано і експериментально 

підтверджено високі споживні властивості нових консервів із квасолі. 

Проведено товарознавчу оцінку якості консервів із квасолі під час зберігання. 

Визначено економічний, соціальний ефект від виробництва, оцінено 

конкурентоспроможність розроблених продуктів. 

 

 

332. Бідюк Д.О. Технологія продукту сирного кисломолочного з 

використанням рослинного наповнювача емульсійного типу : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.18.16 / Д.О. Бідюк. – Харків, 2013. – 378 с. – Науковий керівник –   

П.В. Гурський. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

продукту сирного кисломолочного на основі сиру кисломолочного нежирного з 

використанням рослинного наповнювача емульсійного типу з ядра 

соняшникового насіння та олії соняшникової рафінованої дезодарованої. 

Установлено вплив технологічних чинників та рецептурного складу на 

органолептичні, фізико-хімічні, структурно-механічні та функціонально-

технологічні показники рослинного наповнювача емульсійного типу на основі 

ядра соняшникового насіння. На підставі вивчення основних показників якості 

продукту сирного кисломолочного доведено доцільність використання та 

обґрунтовано вміст у його складі рослинного наповнювача емульсійного типу. 

Установлено харчову та біологічну цінність, показники безпечності продукту 

сирного кисломолочного, обґрунтовано тривалість його зберігання. Розроблено 

асортимент нової кулінарної продукції на основі та з використанням продукту 

сирного кисломолочного. Розроблено проект нормативної та технологічної 

документації, здійснено заходи для впровадження нової технології в заклади 
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ресторанного господарства та молокопереробні підприємства. Доведено 

економічну ефективність від упровадження продукту сирного кисломолочного 

у виробництві. 

 

 

333. Волошан І.Г. Первинний облік товарних операцій в інформаційній 

системі підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / І.Г. Волошан. – 

Харків, 2013. – 209 с. – Науковий керівник – Т.О. Тарасова. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних, організаційних, 

методичних та практичних аспектів первинного обліку товарних операцій у 

інформаційній системі підприємства. Досліджено сучасний стан розвитку 

торгівлі та здійснено графічну кластерізацію регіонів України. Визначено 

внутрішню структуру торгово-технологічних процесів товароруху підприємств 

торгівлі. Проаналізовано методичні підходи документування товарних операцій 

залежно від структури підприємства та рівня деталізації інформації. 

Запропоновано методичний підхід для оцінки якості первинних документів за 

реквізитним складом. Розроблено комплексний підхід до формування системи 

первинного обліку товарних операцій із урахуванням потреб управління. 

Систематизовано методичні аспекти контролю інформаційного забезпечення  

товароруху підприємств торгівлі. 

 

 

334. Григоренко А.М. Технологія желейних і збивних напівфабрикатів на 

основі драглеутворювачів білково-полісахаридної природи та їх використання в 

кондитерських виробах : дис. … канд. техн. наук : 05.18.01 / А.М. Григоренко. – 

Харків, 2013. – 390 с. – Науковий керівник – А.Л. Фощан. 

 

Дисертацію присвячено комплексному вирішенню проблеми створення 

нового асортименту різних груп конкурентоспроможних кондитерських 

виробів, які формуються на «сендвіч» лініях методом екструзії й ко-екструзії 

шляхом розроблення науково обґрунтованих раціональних технологій 

желейних та збивних напівфабрикатів типу «суфле» для оздоблення тортів, 

комбінованого зефірними корпусами з желейно-фруктовою начинкою в 

шоколадній глазурі. У роботі обґрунтовано оптимальні параметри процесів 

технологічних систем  виробництва кондитерської продукції під час створення 

агрегативно стійких структур у желейних та збивних напівфабрикатах, 

желейно-фруктових начинках завдяки застосуванню  нових стабілізаційних 

модельних систем драглеутворювачів білково-полісахаридної природи 

«желатин – модифікований крохмаль – агар» та «желатин – модифікований 

крохмаль – фурцеларан». Розроблено нову технологію желейно-фруктових 
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начинок на основі  сульфітованих полісахаридів із додаванням желатину та 

модифікованого крохмалю з використанням плодово-ягідних пюре – полуниці, 

малини та лимонів з поліпшеним структурно-механічними та 

органолептичними властивостями. Основні результати роботи впроваджені на 

підприємствах кондитерської галузі, обґрунтовано ефективність нових 

технологій. 

 

 

335. Гузенко В.В. Удосконалення процесу виробництва пектинового 

концентрату та його апаратурне оформлення : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 

/ В.В. Гузенко. – Харків, 2013. – 273 с. – Науковий керівник – Г.В. Дейниченко. 

 

Дисертацію присвячено удосконаленню процесів екстракції пектинових 

речовин, концентрування та очищення пектинових екстрактів із метою 

створення енергозберігаючого процесу отримання пектинових концентратів та 

обладнання для його реалізації. Розроблено математичну модель процесу 

екстракції пектинових речовин із перемішуванням  у вигляді критеріальної 

залежності, що дозволяє розрахувати коефіцієнт масовіддачі в системі «тверде 

тіло – рідина». Установлено раціональні параметри процесу екстракції 

пектинових речовин із застосуванням запропонованого комбінованого 

перемішуючого елемента. Досліджено процеси ультрафільтраційного (УФ) 

концентрування та діафільтраційного (ДФ) очищення пектинових екстрактів із 

використанням мембран типу ПАН у тупиковому режимі та режимі з 

вібраційним перемішуванням. Установлено раціональні параметри процесів 

УФ- та ДФ-обробки пектинових екстрактів у режимі з вібраційним 

перемішуванням вихідної сировини. Установлено фізико-хімічні показники 

якості кінцевого продукту – пектинового концентрату – за різних параметрів 

процесу його отримання. Розроблено конструкції обладнання для екстракції 

пектинових речовин у лабораторних та промислових умовах. Здійснено 

комплекс заходів для впровадження результатів досліджень у практику. 

Визначено соціальний та економічний ефект одержаних результатів. 

 

 

336. Козуб В.О. Моніторинг фінансових результатів підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В.О. Козуб. – Харків, 

2013. – 270 с. – Науковий керівник – Т.В. Андросова. 

 

У дисертації визначено теоретичні положення та розроблено методичний 

інструментарій, спрямовані на удосконалення моніторингу фінансових 

результатів підприємств роздрібної торгівлі. Досліджено  характеристику 

моніторингу та розширена класифікація його видів; уточнено сутність поняття 
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«моніторинг фінансових результатів підприємства»; розроблено модель 

моніторингу фінансових результатів; визначено тенденції формування 

фінансових результатів на підприємствах роздрібної торгівлі; розроблено 

модель оцінювання якості та стійкості джерел фінансових результатів; 

обґрунтовано методичний інструментарій базового моніторингу фінансових 

результатів; розроблено методичний підхід до моніторингу фінансових 

результатів у плановому періоді. 

 

 

337. Кудряшов А.І. Формування товарознавчих характеристик та 

розширення товарного асортименту продуктів із дикорослих ягід : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.15 / А.І. Кудряшов. – Харків, 2013. – 218 с. – Науковий 

керівник Д.М. Одарченко. 

 

Дисертацію присвячено вивченню питань формування споживних 

властивостей та розширення товарного асортименту продуктів із дикорослих 

ягід шляхом отримання з них рідкої та твердої фаз з новими функціонально-

технологічними характеристиками. Обґрунтовано прийоми  та основні 

параметри отримання фаз дикорослих ягід, що характеризуються оборотністю 

відносно операцій заморожування-розморожування. Вивчено органолептичні, 

фізико-хімічні показники та показники безпечності ягідної плазми та вичавків у 

процесі холодильного зберігання, відмічено їх незначні зміни, які не 

викликають суттєвого погіршення якості. Визначено діапазон температур 

кристалізації, масову частку вимороженої вологи, раціональні температури 

заморожування та зберігання ягідної плазми та вичавків. Установлено, що 

циклічність заморожування сприяє зменшенню значення кута розсіювання 

світла в плазмі дикорослих ягід зі збільшенням циклів заморожування. На 

основі визначення споживних властивостей ягідної плазми та вичавків з калини 

та журавлини запропоновано можливі шляхи їх застосування у харчових 

технологіях для виробництва солодких страв (желе, киселів, мусів). Для 

практичного товарознавства у якості методу експрес-аналізу під час проведення 

товарознавчої оцінки свіжих дикорослих ягід та продуктів їх переробки 

запропоновано використання електрофізичної методики, чутливої до циклів 

заморожування, що ґрунтується на дослідженні закономірностей зміни 

величини електричної провідності ягідної плазми та її поведінки під час 

пропускання електричного струму. 
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338. Лачкова В.М. Управління комерційними ризиками підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. техн. наук : 08.00.04 / В.М. Лачкова. – Харків, 

2013. – 211 с. – Науковий керівник – Н.С. Краснокутська. 

 

У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи управління 

комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі, визначено сутнісні 

характеристики ризику, виділено характерні особливості ризику як об’єкта 

управління, обґрунтовано напрями спеціально організованих управлінських 

впливів на нього, сформульовано власну наукову позицію щодо змісту 

комерційної діяльності в торгівлі та особливостей ризику в галузі, обґрунтовано 

класифікацію комерційних ризиків у торгівлі, визначено зміст, структуру та 

логіку управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі. 

Проведено дослідження ризикоутворюючих чинників у комерційній діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі України, розроблено матричний підхід до 

оцінки сукупного комерційного ризику торговельних підприємств, зумовленого 

коливаннями галузевих чинників, досліджено практику управління 

комерційними ризиками на вітчизняних підприємствах роздрібної торгівлі, 

розроблено систему критеріїв формування ключових індикаторів комерційних 

ризиків підприємств роздрібної торгівлі, запропоновано методичний підхід до 

оцінки втрат операційного прибутку, які виникають у ситуаціях комерційного 

ризику. Сформовано типологію методів управління ризиками, систематизовано 

за типами портфель методів управління комерційними ризиками підприємства 

роздрібної торгівлі, розроблено матричні та інтегральні моделі вибору методів 

управління комерційними ризиками. 

 

 

339. Перцевой М.Ф. Технологія напівфабрикату сирного структурованого 

з використанням концентрату ядра соняшникового насіння : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.18.16 / М.Ф. Перцевой. – Харків, 2013. – 372 с. – Науковий керівник – 

П.П. Гурський. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

напівфабрикату сирного структурованого  на основі сиру кисломолочного 

нежирного розмороженого з використанням концентрату ядра соняшникового 

насіння, желатину швидкорозчинного, олії соняшникової рафінованої 

дезодорованої та харчового рослинного жиру. Установлено вплив 

технологічних чинників та рецептурного складу на органолептичні, фізико-

хімічні, структурно-механічні та функціонально-технологічні показники 

напівфабрикату сирного структурованого на основі сиру кисломолочного 

нежирного розмороженого. На підставі вивчення основних показників якості 

напівфабрикату сирного структурованого доведено доцільність використання 
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та обґрунтовано вміст у його складі концентрату ядра соняшникового насіння. 

Установлено харчову та біологічну цінність, показники безпечності 

напівфабрикату сирного структурованого, обґрунтовано тривалість його 

зберігання. Розроблено рецептуру і технологічну схему отримання 

напівфабрикату сирного структурованого та рекомендації для його 

використання в кулінарній продукції. Розроблено проект нормативної та 

технологічної документації, здійснено заходи із упровадження нової технології 

в заклади ресторанного господарства та молокопереробні підприємства. 

Доведено економічну ефективність від упровадження напівфабрикату сирного 

структурованого у виробництво. 

 

 

340. Сподар К.В. Удосконалення товарознавчої оцінки свіжих 

томатоовочів та формування споживних властивостей продуктів їх переробки : 

дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / К.В. Сподар. – Харків, 2013. – 271 с. – 

Науковий керівник – Д.М. Одарченко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та вдосконаленню 

товарознавчої оцінки свіжих томатних овочів, формуванню споживних 

властивостей продуктів їх переробки. Проаналізовано сучасні методи оцінки 

якості продовольчих товарів рослинного походження та виявлено їх недоліки. 

Розроблено та науково обґрунтовано прийоми та параметри нового способу 

підготовки проб рослинної сировини до товарознавчого аналізу, основними 

особливостями якого є отримання плазми, що характеризується фазовою 

зворотністю відносно операцій заморожування-розморожування. Досліджено 

відмінності в електрофізичних, кріоскопічних, термодинамічних та оптичних 

властивостях плазм із томатів  та перцю солодкого різних умов вирощування. 

Вивчено споживні властивості отриманих овочевих плазм та вичавків, 

простежено їх зміни в процесі холодильного зберігання. Дослідним шляхом 

визначено функціонально-технологічні властивості заморожених 

напівфабрикатів та запропоновано шляхи подальшого використання, а саме: 

овочевих вичавків як соусів для заморожених основ для піци, овочевих плазм – 

в якості основи для виробництва замороженого напівфабрикату для томатних 

напоїв та овочевого морозива «Заморожений лід» з метою формування 

споживних властивостей цих харчових продуктів. Розроблено та впроваджено 

вдосконалені методики товарознавчої оцінки томатоовочів і продуктів їх 

переробки на підприємствах та в лабораторії Харкова. Проведено розрахунок 

економічного та соціального ефектів від практичного впровадження 

досліджених методик товарознавчої оцінки свіжих овочевих культур. 
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341. Цуканова О.С. Розробка технології спеціального безбілкового хліба 

на основі полісахаридів рослинного і мікробного походження : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.01 / О.С. Цуканова. – Харків, 2013. – 372 с. – Науковий 

керівник – З.І. Кучерук. 

 

Дисертацію присвячено розробці технології безбілкового хліба з 

використанням нової запропонованої системи полісахаридовмісних 

рецептурних компонентів («борошно безбілкове»), яка виконує роль 

борошняної складової в тісті та складається з крохмалю кукурудзяного, 

борошна житнього в кількості 5,0% до маси крохмалю та структуроутворювача 

ксантану в кількості 0,3% до маси крохмалю, що дозволило отримати вироби з 

високими органолептичними та фізико-хімічними показниками якості. 

Використання олії в кількості 10% до маси крохмалю дозволяє підвищити 

терміни зберігання хліба до 36*3600 с (у 1,5 разу), а використання кріопасти з 

моркви в кількості 10% до маси крохмалю дозволяє покращити споживні 

властивості виробу, підвищити харчову цінність, а також продовжити терміни 

зберігання до 36 *3600 с (у 1,5 разу). Розроблено рецептури хліба дієтичного 

безбілкового, безбілкового «Селянського» та безбілкового «Морквяного», 

технологічні та апаратурно-технологічну схеми виробництва нових видів хліба. 

На нові вироби затверджено нормативну документацію, технології апробовано і 

впроваджено на хлібопекарських підприємствах та в навчальному процесі  

ХДУХТ. 
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342. Дубініна А.А. Наукове обґрунтування формування споживних 

властивостей фортифікованих паст із фруктів та овочів : дис. ... д-ра техн. наук : 

05.18.15 / А.А. Дубініна. – Харків, 2014. – 467 с. + дод. : 430 с. – Науковий 

консультант – Л.П. Малюк. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню формування 

властивостей фортифікованих паст із фруктів та овочів. 

Комплексно досліджено за показниками якості 109 сортів, поширених в 

Україні овочевих культур. Виявлено пріоритетні сорти, які створені на основі 

стратегії біофортифікації рослинної сировини. Установлено видову, сортову та 

морфологічну специфічність накопичення контамінантів овочами. Розроблено 

комплексну наукову класифікацію овочів. 
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Установлено механізм дії антиоксидантного комплексу листя вишні та 

чорної смородини на каротиноїдний комплекс овочів. Розроблено способи 

стабілізації кольору овочів. Установлено закономірності змін кольорових 

характеристик фруктів і овочів під час їх переробки, отримано математичні 

моделі, які визначають вибір критеріїв якості. 

Розроблено номенклатуру споживних властивостей і показників якості 

фортифікованих паст із фруктів та овочів. Проведено товарознавчі дослідження 

нових продуктів. Установлено високі антиоксидантні та радіопротекторні 

властивості. 

Науково обґрунтовано склад полімерної плівки на основі хітозану й 

відвару деревію. Розроблено новий комбінований пакувальний матеріал на 

основі картону, на який нанесено три шари хітозанової плівки та три шари 

воскового покриття. Досліджено товарознавчі характеристики нового 

пакування, розроблено його раціональну форму. Вивчено зміни показників 

якості фортифікованих паст із фруктів та овочів у процесі зберігання. 

Установлено гарантовані терміни зберігання. 

 

 

343. Пивоваров Є.П. Наукове обґрунтування технології структурованої 

харчової продукції методом іонотропного гелеутворення : дис. ... д-ра техн. 

наук : 05.18.16 / Є.П. Пивоваров. – Харків, 2014. – 383 c. + дод. : 360 с. – 

Науковий консультант – О.О. Гринченко. 

 

Дисертацію присвячено теоретичному та експериментальному 

обґрунтованню наукових принципів іонотропного гелеутворення у харчових 

системах, створенню та промисловому впровадженню нового науково-

практичного напряму – технології харчої продукції з гелеподібної структурою, 

в тому числі екструзійно сформованою у формі капсул або гранул, 

структурованої харчової продукції (СПХ) масового споживання та лікувально-

профілактичного призначення, розробці наукових та практичних рекомендацій 

для конструювання екструзійного обладнання для одержання та лікувально-

профілактичного призначення, розробці наукових та практичних рекомендація 

для конструювання екструзійного обладнання для одержання СХП з 

кулеподібною формою в безперервному технологічному потоці. 

На підставі теоретичних та експерементальних досліджень сформульовано 

та доведено наукову концепцію, яка полягає в тому, що використання в 

харчових технологіях керованих процесів іонотропного гелеутворення 

дозволить одержати за фізичним станом, структурою органолептичними 

показниками та харчовою цінністю різноманітний асортимент принципово 

нової СХП, надати традиційний кулінарній продукції нові споживчі 

властивості. Вперше розроблено теоретичну модель одержання СХП на основі 
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Na-Alg та різних за розчиністю у воді кальцієвмісних солей, встановлено 

механізми та закономірності утворення текстурних властивостей СХП. 

Розроблено теоретичні моделі іонотропного структуроутворення, реалізація 

яких дозволила визначити наукові принципи капсулювання та гранулювання 

багатокомпонентних розчинів у середовищі однополярних розчиників. Вперше 

визначено та комплексно досліджено споживні властивості СХП, установлено 

закономірності формування показників якості нової продукції та науково 

обґрунтовано шляхи розвитку асортименту СХП, розвиток нових видів 

харчової продукції для повсякденного споживання та спеціального 

призначення. Проведено комплекс заходів для впровадження розроблених 

технологій у закладах ресторанного господарства України, Російської 

Федерації, Іспанії. Доведено соціально-економічну ефективність виробництва 

СХП методом іонотропного гелеутворення. 

 

 

344. Терешкін О.Г. Наукове обґрунтування комбінованих процесів та 

розробка ресурсозберігаючого устаткування для очищення овочевої сировини : 

дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / О.Г. Терешкін. – Харків, 2014. – 345 с. + дод. : 

251с. – Науковий консультант – Г.В. Дейниченко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню комбінованих процесів 

та розробці ресурсозберігаючого устаткування для очищення овочевої 

сировини. Доведено необхідність створення і впровадження у виробництво 

екологічно безпечного універсального і багатоопераційного компактного 

устаткування, що дозволить переробляти різні види овочевої сировини та 

випускати продукцію високої якості. Розроблено науково-теоретичні основи 

комбінованих процесів очищення овочевої сировини. Розроблено оригінальні 

методики та установки, за допомогою яких отримані експериментальні дані, що 

підтверджують адекватність висунутих теоретичних моделей процесів 

очищення овочів, а також ефективніість використання комбінованих способів 

та актуальність створення нового ресурсозберігаючого устаткування. 

Визначено раціональні режими та конструктивні параметри устаткування 

для проведення комбінованих процесів очищення плодів солодкого перцю, 

бульб картоплі та цибулі ріпчастої та розроблено апарати для їх реалізації. 

Розроблено рекомендації із використання устаткування для очищення 

овочевої сировини комбінованим способом, технічну документацію та проект 

технічних умов на виготовлення експериментальних зразків. Установлено 

підвищення технологічних показників комбінованих процесів очищення 

овочевої сировини з використанням інноваційного устаткування та його 

економічної ефективності. 

 



 
 

~ 207 ~ 
 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

345. Антонова О.В. Оцінка фінансової безпеки підприємств роздрібної 

торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.В. Антонова. – Харків, 2014. – 

271 с. – Науковий керівник – В.А. Гросул. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

методичний інструментарій оцінки фінансової безпеки підприємств роздрібної 

торгівлі. 

Виділено сутнісні характеристики та сформовано авторське бачення 

фінансової безпеки підприємства, узагальнено та доповнено класифікацію 

фінансових інтересів і загроз їх реалізації на підприємствах роздрібної торгівлі, 

обґрунтовано концептуальну модель оцінки фінансової безпеки економічних 

суб'єктів торговельної галузі, систематизовано методичні підходи до оцінки 

фінансової безпеки. Обґрунтовано науково-методичний підхід до експрес-

оцінки фінансової безпеки торговельних підприємств, що базується на 

визначенні джерел коштів та напрямків їх використання у межах основних 

циклів господарської діяльності: інвестиційного, поточного та грошового; 

удосконалено методичний інструментарій оцінки фінансової безпеки 

підприємств роздрібної торгівлі на основі дослідження їх грошового потоку, 

обґрунтовано критерії та запропоновано систему відносин показників-

індикаторів оцінки фінансової безпеки торговельних підприємств. 

Удосконалено науково-методичний підхід до комплексної оцінки фінансової 

безпеки підприємств роздрібної торгівлі з використанням апарату нечіткої 

логіки, розроблено структурно-логічну схему процесу прийняття управлінських 

рішень із забезпечення фінансової безпеки торговельних підприємств. 

 

 

346. Артеменко С.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С.В. Артеменко. – 

Харків, 2014. – 322 с. – Науковий керівник – В.А. Гросул. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

практичні рекомендації щодо управління маркетинговим потенціалом 

підприємств роздрібної торгівлі. 

Розглянуто сутність поняття «маркетинговий потенціал підприємства», 

аргументовано авторське бачення трактування його змісту; запропоновано 

структуризацію маркетингового потенціалу торговельного підприємства; 

сформульовано концептуальні положення управління маркетинговим 

потенціалом суб’єктів підприємництва у сфері торгівлі. 
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Здійснено оцінку маркетингової привабливості Харківської області для 

ведення торговельної діяльності, розроблено систему показників та 

обґрунтовано методичний підхід до оцінки ефективності управління 

маркетинговими ресурсами підприємства торгівлі, запропоновано науково-

методичний підхід та визначено тип політики управління маркетинговим 

потенціалом суб’єкта підприємницької діяльності у сфері торгівлі. 

Розроблено науково-практичний підхід до вибору базової маркетингової 

стратегії підприємства торгівлі, обґрунтовано методичні рекомендації із вибору 

стратегії управління маркетинговим потенціалом господарюючих суб’єктів 

торговельної галузі, запропоновано науково-методичний підхід до оцінки 

компетентозабезпеченості стратегії управління маркетинговим потенціалом 

підприємств роздрібної торгівлі. 

 

 

347. Бакіров М.П. Технологія добавки йодобілкової та її використання у 

виробництві соусів емульсійного типу : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / 

М.П. Бакіров. – Харків, 2014. – 279 с. – Науковий керівник – М.П. Головко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню, розробці та практичній 

реалізації технології добавки йодобілкової і соусів емульсійного типу, 

збагачених на сполуки йоду. 

Науково обґрунтовано рецептурний склад та технологічні режими 

виробництва добавки йодобілкової. Установлені способи та режими обробки 

яєчного білка з іонами йоду. Розроблено технологію добавки йодобілкової. 

Установлено її загальний хімічний та амінокислотний склад.  

На підставі проведених досліджень науково обґрунтовано та 

експериментально підтверджено доцільність використання добавки 

йодобілкової у технології соусів емульсійного типу. Розроблено технологію 

виробництва соусів емульсійного типу із використанням добавки йодобілкової. 

Визначено, що продукція характеризується підвищеним вмістом біоорганічних 

сполук йоду. 

Проведено апробацію технології добавки йодобілкової та соусів 

емульсійного типу із її використанням на підприємствах ресторанного 

господарства, харчової промисловості України та навчальний процес. 

Визначено економічну ефективність упровадження розробок. 
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348. Баламут Г.С. Управління стійким розвитком підприємств роздрібної 

торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г.С. Баламут. – Харків, 2014. –    

256 с.– Науковий керівник – В.А. Гросул. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

практичні рекомендації із управління стійким розвитком підприємств 

роздрібної торгівлі. 

Видокремлено відмітні особливості та уточнено сутність поняття «стійкий 

розвиток підприємства», сформовано модель управління стійким розвитком 

торговельного підприємства на основі процесного підходу, обґрунтовано 

основні елементи системи управління стійким розвитком торговельного 

підприємства, розроблено концептуальну модель управління стійким розвитком 

торговельного підприємства. Досліджено сучасний стан та основні тенденції 

розвитку торговельних підприємств, розроблено систему показників оцінки 

стану системи управління стійким розвитком торговельного підприємства у 

розрізі основних, управлінських та забезпечуючих бізнес-процесів за 

економічною, соціальною та інноваційною складовими, визначено клас 

стійкості системи управління стійким розвитком торговельного підприємства, 

здійснено моделювання впливу факторів на стійкий розвиток підприємства, 

оцінено збалансованість розвитку торговельного підприємства. Обґрунтовано 

науково-практичний підхід до вибору оптимальної базової стратегії стійкого 

розвитку підприємства торгівлі, оцінено якість компетенцій персоналу, 

визначено рівень ризикозахищеності стратегії стійкого розвитку. 

 

 

349. Берестовая А.А. Технология мелкодисперсных замороженных 

добавок из фруктов и их использование в оздоровительных молочно-

растительных продуктах : дисс. ... канд. техн. наук : 05.18.13 / А.А. Берестовая. 

– Харьков, 2014. – 329 с. – Научный руководитель – В.В. Погарская. 

 

Дисертацію присвячено розробці інноваційної технології 

дрібнодисперсних заморожених добавок із фруктів (яблук, лимонів і апельсинів 

із цедрою, бананів) у формі пюре, яка включає кріогенне «шокове» 

заморожування та дрібнодисперсне низькотемпературне подрібнення та 

супроводжується процесами кріомеханодеструкції, механоактивації, 

комплексний вплив яких призводить до вивільнення прихованих зв’язаних із 

біополімерами неактивних форм БАР і трансформації їх у вільний стан (їх 

кількість збільшується в 1,6…4,2 разу порівняно зі свіжими фруктами), у 

результаті чого готовий продукт порівняно з вихідною сировиною отримує 

принципово нові споживчі властивості; розробці технології оздоровчих 

молочно-рослинних продуктів (напоїв, морозива з використанням молочної 
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сироватки) і начинок високої якості з використанням розроблених добавок як 

збагачувачів БАР, загусників, структуроутворювачів та ароматизаторів. 

Розроблено та затверджено НД на дрібнодисперсні заморожені добавки із 

фруктів, проведено апробацію в промислових умовах. 

Експериментально визначено та обґрунтовано раціональні параметри 

технологій. Розроблено НД на дрібнодисперсні заморожені добавки із фруктів 

та оздоровчі молочно-рослинні продукти (напої, плодово-ягідне морозиво та 

парфе), а також начинки для кондитерських виробів із їх використанням. 

Проведено апробацію нових технологій у промислових умовах. 

 

 

350. Бубенець І.Г. Формування підприємницького потенціалу в 

підприємствах торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І.Г. Бубенець. – 

Харків, 2014. – 212 с. – Науковий керівник – Н.С. Краснокутська. 

 

У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методичні засади та науково-

методичні підходи до формування та оцінки підприємницького потенціалу 

торговельних підприємств. 

Узагальнено наукові погляди на зміст підприєництва та підприємницького 

потенціалу; визначено особливості та основні фактори, що впливають на 

розвиток торговельного підприєництва; розроблено концептуальну модель 

оцінки підприємницького потенціалу як фактора розвитку торговельних 

підприємств із позицій системного підходу; досліджено передумови розвитку 

підприємницького потенціалу на торговельних підприємствах України; 

розроблено науково-методичний підхід і обґрунтовано систему показників 

оцінки підприємницького потенціалу та підприємницького клімату на 

торговельних підприємствах; обґрунтовано базові моделі інтрапренерства, які 

можуть бути реалізовані на торговельних підприємствах; розроблено 

мотиваційне забезпечення ефективності впровадження інтрапренерства на 

торговельних підприємствах. 

 

 

351. Бульба С.А. Економічні засади формування та функціонування 

підприємницьких мереж у торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /          

С.А. Бульба. – Київ, 2014. – 233 с. – Науковий керівник – Л.О. Лігоненко. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

практичні рекомендації із економічного управління підприємницькими 

мережами в торгівлі на етапі їх створення та функціонування. 

Виокремлено відмітні особливості та уточнено сутність поняття 

«підприєницька мережа», визначено сутнісні характеристики та поглиблено 



 
 

~ 211 ~ 
 

класифікацію підприємницьких мереж. Досліджено методологічні принципи та 

структуровано процес формування підприємницьких мереж у торгівлі. 

Розроблено методичні підходи до оцінювання формування та функціонування 

підприємницької мережі в торгівлі. Проаналізовано особливості розвитку 

торговельного підприємництва на сучасному етапі та визначено роль 

підприємницьких мереж у розвитку роздрібної та оптової торгівлі України. 

Виявлено особливості внутрішніх взаємозв’язків між учасниками 

підприємницьких мереж у торгівлі. Розроблено методичні підходи до оцінки 

доцільності входження суб’єкта господарювання до складу підприємницької 

мережі. Обґрунтовано змістовні особливості бізнес-плану створення 

підприємницької мережі в торгівлі та вдосконалено інформаційне та методичне 

забезпечення системи бюджетування в цих господарських утвореннях. 

 

 

352. Вороніна В.Л. Управління прибутком торговельних підприємств : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В.Л. Вороніна. – Полтава, 2014. – 200 с. – 

Науковий керівник – І.А. Маркіна. 

 

Дисертацію присвячено розв’язанню проблем розроблення теоретичних і 

прикладних засад із управління прибутком торговельних підприємств. 

Досліджено етимологічний зміст, роль і значення прибутку підприємства у 

період реформування національної екоеоміки. Набула подальшого розвитку 

система управління прибутком, інтегрована в загальну концепцію управління 

підприємством. Розроблено та науково обґрунтовано оптимізаційну модель 

оперативного управління оперативним прибутком торговельного підприємства 

на основі оцінки узагальненого впливу натурального та цінового операційного 

важеля (левериджу). 

Удосконалено методичний підхід до побудови моделі оцінки стану 

системи управління прибутком торговельного підприємства, що побудований 

на використанні методу нормативної системи значень показників, який 

передбачає формування позитивної динаміки розвитку торговельного 

підприємства. Удосконалено рекомендації із обґрунтування та вибору стратегії 

управління прибутком торговельних підприємств на різних стадіях життєвого 

циклу підприємств. Запропоновано структурно-логічний алгоритм планування 

прибутку торговельного підприємства з урахуванням усіх чинників, що 

впливають на формування прибутку в майбутніх періодах та відповідно до 

загальної стратегії торговельного підприємства. 
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353. Гасай Є.Л. Розроблення фізичних методик для товарознавчої оцінки 

продовольчої сировини тваринного походження : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.15 / Є.Л. Гасай. – Харків, 2014. – 244 с. – Науковий керівник –              

Д.Н. Одарченко. 

 

Дисертацію присвячено вдосконаленню товарознавчої оцінки 

продовольчої сировини тваринного походження шляхом розробки методик 

вимірювання фізичних властивостей рідкої фази, що виділяється з м’яса під час 

заморожування-розморожування. 

Науково обґрунтовано спосіб отримання проб із продовольчої сировини 

тваринного походження, який передбачає вилучення з подрібненого м’яса 

рідкої фази шляхом циклічного заморожувння-розморожування-

центрифугування. Надано характеристику пробам, отриманим із м’яса за 

стандартними методами: органолептичними, фізико-хімічними, 

мікробіологічними. З урахуванням  агрегатного стану проб та їх властивостей 

запропоновано використовувати оптичну, електрофізичну та кріоскопичну 

методики для ідентифікації бройлерів відповідно до умов вирощування, а також 

для виявлення якісної фальсифікації продукції риболовства та птахівництва у 

разі повторного заморожування. 

Розроблені фізичні методики товарознавчої оцінки продуктів риболовства 

та птахівництва впровадженно на м’ясопереробних підприємствах м. Харкова. 

Розраховано економічний та відзначено соціальний ефекти від упровадження 

розроблених методик товарознавчої оцінки продовольчої сировини тваринного 

походження. 

 

 

354. Гасанова А.Е. Формування якості бісквітів з еламіном та стевіозидом 

: дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / А.Е. Гасанова. – Харків, 2014. – 275 с. – 

Науковий керівник – Г.І. Дюкарева. 

 

Дисертацію присвячено формуванню якості та товарознавчій 

характеристиці бісквітів із використанням еламіну та стевіозиду. 

Проведено аналіз ринку, досліджено споживче сприйняття бісквітів 

лікувально-профілактичного призначення, а також вплив добавок на 

формування пінної структури, визначено спосіб уведення еламіну та діапазон 

досліджуваних концентрацій. Досліджено вплив добавок на поверхнево-активні 

властивості яєчної суміші та дисперсний склад збитої яєчної маси. Виявлено 

закономірності впливу еламіну те стевіозиду на рухливість води в системах 

«збита яєчна маса – еламін»;  «збита яєчна маса – стевіозид». Досліджено 

в’язкість бісквітного тіста з добавками за умови варіювання кількості 

рецептурних компонентів. Установлено вплив еламіну та стевіозиду на 
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кількість і якість клейковини борошна, на показники клейстерізації крохмалю. 

Відпрацьовано рецептурний склад бісквітів із заданими показниками якості. 

Проведено товарознавчу оцінку якості бісквітів з еламіном та стевіозидом. 

Визначено вміст йоду в бісквітах із еламіном та розраховано глікемічний індекс 

бісквітів зі стевіозидом. Проведено дослідження зміни якості розроблених 

бісквітів під час зберігання та їх комплексну товарознавчу оцінку. Установлено 

оптимальні умови та терміни зберігання. Досліджено вплив пакувальних 

матеріалів на зміни якості розроблених бісквітів.  

У ході клінічних досліджень доведено ступінь засвоюванності йоду під час 

споживання розроблених бісквітів та їх вплив на вміст гормонів, які беруть 

участь у регулюванні вмісту цукру в крові. Доведено соціальну та економічну 

ефективність, проведено інтегральну оцінку якості бісквітів. Здійснено 

апробацію виробів у промислових умовах. 

 

 

355. Гафуров О.В. Совершенствование процесса ультрафильтрации 

белково-углеводного молочного сырья и его аппаратурное оформление : дисс. 

... канд. техн. наук : 05.18.12 / О.В. Гафуров. – Харьков, 2014. – 287 с. – 

Научный руководитель – З.А. Мазняк. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню ультрафільтрації білково-

вуглеводної молочної сировини з використанням напівпроникних мембран 

другого покоління типу ПАН та розробці його апаратурного оформлення. 

Отримано відомості про структуру і властивості мембран ПАН-50 та ПАН-

100, запропоновані найбільш раціональні баричні, температурні, та хімічні 

параметри процесу ультрафільтрації з їх використанням. 

Визначені раціональні технологічні параметри процесу УФ білково-

вуглеводної молочної сировини в тупіковому режимі та в режимі із 

застосуванням пристрою для барботування. 

Розроблено дослідно-експериментальний зразок ультрафільтраційного 

модуля з барботуючим пристроєм. Здійснено комплекс заходів із упровадження 

результатів досліджень у практику. 

 

 

356. Гринько П.Л. Управління грошовими потоками в торговельних 

підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / П.Л. Гринько. – Харків, 

2014. – 252 с. – Науковий керівник – Т.В. Андросова. 

 

У дисертації визначено теоретичні положення  та розроблено методичний 

інструментарій для економічного управління грошовими потоками 

торговельних підприємств. 
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Уточнено визначення грошового потоку торговельних підприємств; 

досліджено систему показників грошових потоків; уточнена і доповнена 

новими ознаками класифікація грошових потоків; обґрунтовано науково-

методичний підхід до розробки моделі моніторингу грошових потоків 

торговельних підприємств, процедури побудови збалансованої системи 

показників грошових потоків; запропоновано модель стратегії управління 

грошовими потоками на торговельних підприємствах; розроблено методику 

діагностики грошових потоків за складовими збалансованої системи 

показників, методику аналізу грошових потоків від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), методику таксономічного аналізу для оцінки 

ефективності формування та використання грошових потоків торговельних 

підприємств. 

 

 

357. Дроменко О.Б. Технологія напівфабрикатів м’ясних посічених 

заморожених з використанням емульсійних систем : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / О.Б. Дроменко. – Харків, 2014. – 290 с. – Науковий керівник –       

М.О. Янчева. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та розроблено технологію 

напівфабрикатів м’ясних посічених заморожених із використанням 

емульсійних систем. 

На підставі теоретичних та експерементальних досліджень визначено 

раціональні параметри одержання емульсійних систем на основі білка 

тваринного, стійких під час заморожування-розморожування. 

Установлено закономірності зміни теплофізичних, функціонально-

технологічних показників та мікроструктури систем на основі подрібненого 

м’яса яловичини з використанням емульсійних систем під впливом 

технологічних чинників. Теоретично та експериментально доведено, що 

використання емульсійних систем на основі білка тваринного за рахунок 

зниження рухливості водної фази, підвищення в’язкості та формування дрібних 

кристалів льоду дозволяє забезпечити їх колоїдну стійкість під час 

заморожування-розморожування та низькотемпературного зберігання. 

Науково обґрунтовано і розроблено технологічну схему виробництва та 

рецептурний склад напівфабрикатів м’ясних посічених заморожених із 

використанням емульсійних систем. Комплексно досліджено їх фізико-хімічні, 

органолептичні, мікробіологічні та токсикологічні показники, визначено 

харчову та біологічну цінність, установлено закономірності їх зміни під 

впливом технологічних чинників. Розроблено та затверджено нормативну та 

технологічну документацію, здійснено впровадження нових технологій на 

підприємствах галузі, розраховано економічний ефект від упровадження. 
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358. Касабова К.Р. Технологія маффінів підвищеної харчової цінності з 

продуктами переробки зародків пшениці та бурякового жому : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.01 / К.Р. Касабова. – Харків, 2014. – 261 с. – Науковий 

керівник – О.В. Самохвалова. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню використання 

продуктів переробки зародків пшениці та бурякового жому – добавок шроту 

зародків пшениці та бурякових волокон у технології маффінів для підвищення 

їх біологічної та харчової цінності. Експериментально встановлено, що 

додавання дрібнодисперсного порошку бурякових волокон із пектин-

целюлозно-геміцелюлозним комплексом полісахаридів, а грубодисперсного 

порошкоподібного шроту зародків пшениці з целюлозно-геміцелюлозним 

комплексом призводить до отримання маффінів із високими 

органолептичними, фізико-хімічними та структурно-механічними показниками 

якості та підвищеним вмістом харчових волокон, низькомолекулярних 

фенольних сполук, дубильних та мінеральних речовин, а в разі використання 

шроту ще й білка, токоферолу та каротиноїдів. Показано, що добавки мають 

різний вплив на структурно-механічні властивості тіста для маффінів та 

сприяють збільшенню кількості зв’язаної води в системі. 

 

 

359. Колєснік Т.С. Формування фінансової стратегії підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т.С. Колєснік. – Харків, 

2014. – 251 с. – Науковий керівник – В.А. Гросул. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

практичні рекомендації із формування фінансової стратегії підприємств 

роздрібної торгівлі. 

Виокремлено відмітні особливості та уточнено сутність поняття 

«фінансова стратегія підприємства», обґрунтовано систему цілей та виділено 

ключові напрями фінансової стратегії, визначено особливості формування 

фінансової стратегії підприємства роздрібної торгівлі на різних стадіях його 

життєвого циклу. Розроблено систему ключових індикаторів фінансової 

стратегії роздрібного торговельного підприємства. Досліджено вплив чинників 

фінансового середовища на формування стратегічних фінансових цілей 

підприємств роздрібної торгівлі, розроблено систему показників оцінки 

ресурсної складової фінансового потенціалу за критеріями наявності 

фінансових ресурсів та забезпеченості джерелами формування, обґрунтовано 

методичний інструментарій оцінки фінансових компетенцій підприємств 

роздрібної торгівлі. Систематизовано методи комплексної оцінки стратегічної 

фінансової позиції господарюючих суб’єктів галузі, обґрунтовано науково-
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методичний підхід до вибору стратегічної позиції підприємства. Розроблено 

модель інтегрованого підходу до формування фінансової стратегії підприємств 

роздрібної торгівлі. 

 

 

360. Красноусов А.В. Стратегічне управління витратами підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А.В. Красноусов. – 

Харків, 2014. – 266 с. – Науковий керівник – І.В. Мілаш. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

науково-методичний інструментарій стратегічного управління витратами 

підприємств роздрібної торгівлі. 

Досліджено тенденції в динаміці витрат роздрібної торгівлі, визначено 

особливості формування витрат підприємств роздрібної торгівлі, розроблено 

збалансовану систему показників оцінки результативності стратегічного 

управління витратами підприємства роздрібної торгівлі. 

Удосконалено модель інтегрованої системи стратегічного управління 

витратами підприємства роздрібної торгівлі, обґрунтовано основні положення 

науково-методичного підходу до розробки збалансованої системи показників 

стратегічного управління витратами підприємства роздрібної торгівлі, 

розроблено методичний інструментарій формування стратегічної карти 

управління витратами торговельного підприємства. 

 

 

361. Лісніченко О.О. Управління вартістю підприємства: оцінка та 

формування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.О. Лісніченко. – Харків, 

2014. – 267 с. – Науковий керівник – Л.В. Фролова. 

 

У дисертації розкрито двоїстий характер підприємства як об’єкта 

управління його вартістю. Доведено, що для забезпечення ефективного 

управління підприємством на основі його вартості доцільною є зміна 

приоритетності концепції ринкової вартості, яка розкриває форму прояву 

вартості економічного блага, що формується під впливом ціноутворюючих 

факторів, на фундаментальну вартість, яка характеризує підприємство як 

економічне, інвестиційне благо, що має потенційну здатність задовольняти 

різні економічні інтереси. Розроблена модель управлінням формування вартості 

підприємства на основі ресурсного підходу, який розкриває економічну логіку 

цього процесу на основі симбіозу концептуальних положень сучасних течій 

фінансового та стратегічного менеджменту (теорії капіталу, вартісно-

орієнтованого управління, класичної ресурсної теорії, концепції динамічних 

здатностей, теорії ресурсних переваг, теорії зацікавлених осіб, концепції бізнес-
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моделювання). Обґрунтована методична основа реалізації цієї моделі, яка 

базується на визначенні індексу потенціалу формування вартості підприємсива, 

що враховує рівень його фінансово-економічного стану, конкуренто-

спроможності та цінності від контактів зі стейкхолдерами. 

 

 

362. Максименко А.Є. Технологія сушеного м’ясного напівфабрикату для 

кулінарної продукції : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / А.Є. Максименко. – 

Харків, 2014. – 182 с. – Науковий керівник – Є.Є. Євлаш. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

сушеного м’ясного напівфабрикату з яловичини для кулінарної продукції. 

Установлено вплив технологічних чинників та рецептурного складу на 

органолептичні, фізико-хімічні, структурно-механічні та функціонально-

технологічні показники кулінарної продукції з використанням сушеного 

м’ясного напівфабрикату. На підставі вивчення основних показників якості 

доведено доцільність використання та обґрунтовано вміст сушеного м’ясного 

напівфабрикату у складі кулінарної продукції. 

Установлено харчову та біологічну цінність, показники безпечності 

сушеного м’ясного напівфабрикату, обґрунтовано тривалість його зберігання. 

Розроблено асортимент нової кулінарної продукції з використанням 

сушеного м’ясного напівфабрикату. Розроблено проект нормативної та 

технологічної документації, здійснено заходи з впровадження нової технології 

в закладах ресторанного господарства та м’ясопереробних підприємствах. 

Визначено економічну ефективність від упровадження продукту у 

виробництво. 

 

 

363. Михайлова М.В. Маркетингове планування в підприємствах 

ресторанного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /                      

М.В. Михайлова. – Харків, 2014. – 305 с. – Науковий керівник – О.В. Жегус. 

 

У дисертаційній роботі розглядаються актуальні проблеми теорії та 

практики планування маркетингової діяльності; здійснено аналіз та уточнено 

зміст категорії «маркетингове планування», узагальнено наявні підходи до 

формування комплексу маркетингу та обґрунтовано комплекс маркетингу для 

підприємств ресторанного господарства з урахуванням специфіки ресторанних 

послуг; обґрунтовано модель маркетингового планування на підприємствах. У 

роботі здійснено стратегічний аналіз макросередовища підприємств 

ресторанного господарства, досліджено тенденції розвитку ринку ресторанних 

послуг, оцінено стан та перспективи розвитку ресторанного господарства; 
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досліджено організацію та основні аспекти маркетингової діяльності на 

підприємствах ресторанного господарства та визначено її активність; виявлено 

специфіку поведінки споживачів ресторанних послуг та здійснено сегментацію 

за соціально-демографічними і поведінковими чинниками. Автором здійснено 

прогнозування тенденцій розвитку ринку ресторанних послуг; удосконалено 

теоретико-методичні засади маркетингового планування та розробки 

маркетингової програми підприємств ресторанного господарства, розроблено 

практичні рекомендації із контролю реалізації маркетингового плану. 

 

 

364. Михайлова С.В. Використання мікрохвильової вакуумної обробки в 

процесах виробництва овочевих концентратів : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.12 / С.В. Михайлова. – Харків, 2014. – 320 с. – Науковий керівник –      

В.О. Потапов. 

 

Дисертацію присвячено вирішенню науково-прикладного завдання 

підвищення енерго- та ресурсоефективності концентрування та сушіння в 

процесах виробництва овочевих концентратів. Відповідно до робочої гіпотези 

мікрохвильова вакуумна обробка дрібнодисперсних харчових систем за умови 

перемішування призведе до зниження температурного режиму та підвищення 

швидкості вологовидалення, що дозволить скоротити тривалість процесів НВЧ-

концентрування та НВЧ-сушіння й знизити рівень фізико-хімічних змін 

сировини.  

Розроблено принципову схему системного взаємозв’язку визначальних 

чинників під час НВЧ-нагрівання. Удосконалено методики визначення 

напруженості електромагнітного поля, а також потужності внутрішніх джерел 

теплоти. Уточнено діелектричні та теплофізичні властивості сумішей 

подрібнених коренів та зелені пряних овочів, установлено закономірності 

нагрівання та кінетики НВЧ-концентрування й НВЧ-сушіння за умов 

вакуумування та перемішування, оцінено ступінь збереження складу вихідної 

сировини. 

Розроблено установку для концентрування (сушіння) харчових систем із 

використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування й запропоновано принципові 

схеми виробництва пасто- та порошкоподібної харчової продукції з пряних 

овочів, що передбачають використання мікрохвильової вакуумної обробки з 

перемішуванням. Визначено економічну ефективність та здійснено промислову 

апробацію й впровадження науково-технічної обробки. 
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365. Мороз О.В. Технологія гранульованих напівфабрикатів для солодких 

страв : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / О.В. Мороз. – Харків, 2014. – 218 с. – 

Науковий керівник – Є.П. Пивоваров. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та розроблено технологію 

гранульованих напівфабрикатів для солодких страв. Визначено умови 

утворення гранульованих напівфабрикатів із використанням принципів 

змішанного гелеутворення. 

Встановлено раціональні концентрації альгінату натрію, j-карагінану та 

агару, температурні режими та умови екструдування суміші для утворення 

гранульованих напівфабрикатів. Доведено можливість корегування структурно-

механічних характеристик гранульованих напівфабрикатів шляхом зміни 

частки іонотропного та термотропного гелеутворювачів. 

Розроблено технологію та асортимент гранульованих напівфабрикатів, 

запропоновано шляхи їх використання як начинки або наповнювача в 

технології гарячих та холодних страв та соусів. Визначено їх споживні та 

технологічні властивості, обґрунтовано умови та терміни зберігання. 

Розроблено та затверджено нормативну та технологічну документацію, 

здійснено впровадження нових технологій у підприємствах харчопереробного 

комплексу. 

 

 

366. Нагорний О.Ю. Технологія соусів томатних капсульованих : дис. ... 

канд. техн. наук : 05.18.16 / О.Ю. Нагорний. – Харків, 2014. – 251 с. – Науковий 

керівник – Є.П. Пивоваров. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та розроблено технологію соусів 

томатних капсульованих. Визначено умови утворення соусів капсульованих на 

основі томат-продуктів із застосуванням принципів фізичної модифікації 

інкапсулянта. 

Установлено та обґрунтовано раціональні концентрації основних 

реагуючих компонентів суміші для капсулювання та формуючого розчину. 

Доведено можливість корегування технологічних властивостей соусів томатних 

капсульованих шляхом застосування фізичної модифікації розчину NaКMЦ, 

який входить до складу суміші для капсулювання. 

Розроблено технологію та асортимент соусів томатних капсульованих, 

запропоновано шляхи їх використання в технології кулінарної продукції та як 

наповнювач для фаршевих мас варених ковбас. Визначено їх споживні та 

технологічні властивості обґрунтовано умови та термін зберігання. Розроблено 

та затверджено нормативну й технологічну документацію, упроваджено нові 

технології у підприємствах харчопереробного комплексу. 
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367. Панікарова Б.О. Удосконалення технології рибних січених виробів 

шляхом використання білкової добавки з колагеновмісної сировини : дис. ... 

канд. техн. наук : 05.18.16 / Б.О. Панікарова. – Харків, 2014. – 245 с. – Науковий 

керівник – Н.В. Дуденко. 

 

Дисертацію присвячено удосконаленню та науковому обґрунтуванню 

технології білкової добавки з рибної колагеновмісної сировини та рибних 

січених виробів з її використанням. 

Визначено перспективи використання колагеновмісних відходів рибної 

сировини як джерела функціональних білкових компонентів. Обґрунтовано 

доцільність використання ферментних препаратів колагенази та бромеліну для 

контрольованої модифікації товарознавчо-технологічних властивостей 

колагеновмісних відходів. Досліджено вплив протеліозу колегеназою на 

накопичення водорозчиних речовин з рибної колагеновмісної сировини за 

різних технологічних параметрів процесу – температури, концентрації 

ферментних препаратів, тривалості та рН середовища. Отримано комплекс 

фізіко-хімічних, органолептичних та функціонально-технологічних показників 

білкової добавки з метою використання її під час виробництва рибних січених 

виробів. Обґрунтовано та розроблено технологію білкової добавки та 

удосконалених рибних січених виробів з її використанням. Розроблено 

раціональні рецептури рибних січених виробів з використанням білкової 

добавки. Досліджено харчову, біологічну цінність та безпечність розроблених 

рибних січених виробів та їх зміну під впливом технологічних параметрів. 

Розроблено проект нормативної документації на білкову добавку та рибні січені 

вироби з її використанням. Визначено економічну ефективність наукових 

розробок. Проведено комплекс заходів із впровадження результатів 

дослідження в практику. 

 

 

368. Плотнікова Р.В. Технологія напівфабрикатів десертної продукції на 

основі молока знежиреного з регульованим складом сольової системи : дис. ... 

канд. техн. наук : 05.18.16 / Р.В. Плотнікова. – Харків, 2014. – 294 с. – Науковий 

керівник – Н.Г. Гринченко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технології 

напівфабрикатів десертної продукції на основі молока знежиреного з 

регульованим складом сольової системи. 

На підставі теоретичних та експериментальних досліджень із визначення 

параметрів регулювання складу сольової системи молока знежиреного 

комплексоутворювачем алгінатом натрію обґрунтовано технологію одержання 

молока знежиреного з високими термо- та кислотостійкістю. На основі 
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встановлених наукових принципів регулювання складу сольової системи 

молока знежиреного розроблено технологію напівфабрикатів десертної 

продукції. 

Комплексно досліджено фізико-хімічні, структурно-механічні, 

органолептичні, мікробіологічні та токсикологічні показники, визначено 

харчову та біологічну цінність розробленої продукції, обґрунтовано умови та 

терміни зберігання, визначено шляхи використання. Розроблено та затверджено 

нормативну та технологічну документацію, здійснено впровадження нових 

технологій у підприємствах галузі, розраховано економічний ефект від 

впровадження. 

 

 

369. Полупан В.В. Технологія м’ясних посічених виробів із 

використанням добавки білково-мінеральної : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 

/ В.В. Полупан. – Харків, 2014. – 315 с. – Науковий керівник – М.П. Головко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню, розробці та практичній 

реалізації технології добавки білково-мінеральної (ДБМ) і м’ясних посічених 

виробів, збагачених біоорганічними сполуками кальцію. 

Науково обґрунтовано рецептурний склад та технологічні режими ДБМ. 

Установлено спосіб та режим обробки свинячої шкіри, сорбції іонів кальцію та 

магнію, спосіб усунення надлишку незв’язанного з білком кальцію. Розроблено 

технологію ДБМ. Визначено раціональні режими та терміни зберігання ДБМ: 

температура – 15...25ºС, відносна вологість повітря – не вище 75%, тривалість 

не більше 6 місяців. Установлено загальний хімічний та амінокислотний склад 

ДБМ. На підставі проведених досліджень науково обґрунтовано та 

експериментально підтверджено доцільність використання ДБМ у технології 

м’ясних посічених виробів. Розроблено технологію виробництва м’ясних 

посічених виробів із ДБМ. Визначено, що продукція характеризується 

підвищеним вмістом біоорганічних сполук кальцію. 

Проведено апробацію технології ДБМ та м’ясних посічених виробів із її 

використанням на підприємствах ресторанного господарства та харчової 

промисловості України. Визначено економічну ефективність упровадження 

розробок. 
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370. Сахаров П.О. Облік і внутрішній контроль розрахунків електронними 

грошима : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / П.О. Сахаров. – Харків, 2014. – 

221 с. – Науковий керівник – А.В. Янчев. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних засад та 

практичних проблем обліку і контролю розрахунків електронними грошима 

торговельно-виробничих підприємств. В роботі досліджено сутнісні 

характеристики електронних грошей з позиції функціонального підходу, 

уточнено визначення поняття «електронні гроші», обґрунтовано класифікацію 

електронних грошей для побудови облікових моделей, вибору контрольних 

процедур та відображення їх у звітності підприємств. Проведено порівняння 

грошей та розрахункових елементів програм лояльності, що дозволило віднести 

їх до закритих систем електронних грошей. На основі вивчення світового 

досвіду визначено пріоритетні напрямки нормативно-правового регулювання 

розрахунків електронними грішми в Україні. Визначено та обґрунтовано 

перспективи удосконалення обліку та документування операцій в закритих та 

відкритих системах електронних грошей. Розроблено систему облікового 

забезпечення управління резервом покриття бонусів в програмах лояльності. 

Обґрунтовано методичні засади побудови системи бюджетування за процесним 

підходом з виділенням бізнес-процесів у відкритих та закритих системах 

електронних грошей. Запропоновано напрями удосконалення контролю 

розрахунків електронними грошима та розроблено рекомендації щодо системи 

захисту електронних грошей від фішингових атак. 

 

 

371. Тищенко О.О. Формування системи соціального маркетингу 

підприємств роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /               

О.О. Тищенко. – Харків, 2014. – 232 с. – Науковий керівник – Т.В. Шталь. 

 

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуального завдання щодо 

формування системи соціального маркетингу підприємств роздрібної торгівлі. 

У роботі досліджено сутність, елементи, принципи, характеристики та 

специфіку формування системи соціального маркетингу. Розвинуто понятійний 

апарат соціального маркетингу з визначенням понять «соціальний маркетинг», 

«система соціального маркетингу». Розроблено аналітичне та методичне 

забезпечення системи маркетингу роздрібного підприємства в умовах 

соціальної орієнтації. Удосконалено метрику показників ефективності 

використання інструментів соціального маркетингу. У роботі проведено оцінку 

ефективності формування системи соціального маркетингу роздрібних 

підприємств за критерієм зростання лояльності, довіри та сприйманої 

соціальної відповідальності, а також обґрунтовано науково-методичний підхід 
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до моделювання поведінки системи соціального маркетингу підприємств 

роздрібної торгівлі. Сформовано методичні положення стратегічного 

прогнозування результативності впровадження системи соціального 

маркетингу підприємств роздрібної торгівлі. 

 

 

372. Фарісєєв А.Г. Розробка апарата для жарення м’яса в умовах 

електроосмосу : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / А.Г. Фарісєєв. – Полтава, 

2014. – 229 с. – Науковий керівник – В.О. Скрипник. 

 

Дисертацію присвячено питанням дослідження процесу двостороннього 

жарення натурального м’яса в умовах електроосмосу та розробки 

високоефективного енерго- та ресурсозберігаючого обладнання для його 

реалізації. 

Досліджено процеси перенесення речовини та запропоновано аналітичну 

залежність для визначення величини потоку речовини, що виникає в м’ясі під 

впливом струму електроосмосу, теплового потоку від нагрівача та їх 

комбінованої дії. 

Установлено раціональні параметри процесу двостороннього жарення 

м’яса в умовах електроосмосу за тривалістю, виходом готового продукту та 

його якісними показниками. 

На основі результатів проведених експериментальних досліджень 

розроблено технічну документацію та виготовлено дослідно-промисловий 

зразок апарата для двостороннього жарення м’яса в умовах електроосмосу. 

 

 

373. Чатченко О.Є. Оцінка попиту на продукцію підприємств 

ресторанного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.Є. Чатченко. 

– Харків, 2014. – 266 с. – Науковий керівник – М.В. Чорна. 

 

У дисертації обґрунтовано теоретичні засади та розроблено практичний 

інструментарій оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного 

господарства. 

Виявлено наявність та трансформацію різних підходів до визначення 

попиту, відповідно до яких, систематизовано основні характеристики попиту. 

Визначено сучасні особливості попиту на ринку продукції та послуг 

підприємств ресторанного господарства та упорядковано основні етапи оцінки 

попиту: визначення мети, завдань, принципів, критеріїв, показників, здійснення 

розрахунків та інтерпретація результатів оцінки. Систематизовано чинники 

формування попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства. 

Обґрунтовано методичний підхід до оцінки умов формування попиту на 
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продукцію підприємств ресторанного господарства. Запропоновано методичні 

підходи до оцінки рівня реалізації попиту на продукцію та перспективи 

розвитку підприємств ресторанного господарства. Розроблено загальну 

концепцію оцінки попиту та удосконалено комплексну систему оцінки попиту 

на продукцію підприємств ресторанного господарства. Сформовано ефективну 

систему інформаційного забезпечення оцінки попиту на продукцію 

підприємств ресторанного господарства. Запропоновано метод оцінки часової 

нерівномірності попиту та удосконалено матричний метод оцінки структури 

попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства. 

 

 

374. Якушенко Є.М. Підвищення енергоефективності процесу сушіння 

виноградних вичавок у масообмінному модулі з кондуктивним підведенням 

теплоти : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12. / Є.М. Якушенко. – Харків, 2014. – 

279 с. – Науковий керівник – В.О. Потапов. 

 

Дисертацію присвячено вирішенню науково-прикладного завдання 

підвищення енергоефективності процесу сушіння виноградної вивчаки у 

масообмінному модулі з кондуктивним підведенням теплоти. Одним із 

перспективних способів теплового сушіння є сушіння зі змішаним 

теплопідведення (ЗТП-сушіння), як метод одержання високоякісного 

швидковідновлювального продукту для наступного безпосереднього 

здрібнювання в порошок. Недоликом існуючої реалізації способу ЗТП-сушіння 

є наявність змішаного конвективно-кондуктивного підведення теплоти, за якого 

теплота повітря передається конвективним шляхом до поверхні масообмінного 

модуля, а потім від неї – до внутрішніх шарів кондуктивно. Відповідно до 

робочої гіпотези про підвищення енергоєфективності процесу сушіння шляхом 

поділу функцій тепло- та масообміну між внутрішнім нагрівачем і зовнішнім 

потоком повітря запропоновано використання нагрівача для кондуктивної 

передачі теплоти; при цьому зовнішній конвективний потік виконує функцію 

поглинача вологи. 

Розроблено установку для сушіння харчової сировини з використанням 

масообмінного модуля з кондуктивним підведенням теплоти. 

 

 

375. Яшонков О.А. Удосконалення процесу отримання сушених пористих 

продуктів на основі рибної сировини : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 /       

О.А. Яшонков. – Керч, 2014. – 302 с. – Науковий керівник – В.О. Сукманов. 

 

Дисертацію присвячено вирішенню науково-прикладного завдання 

підвищення енергоефективності отримання сушених продуктів на основі рибної 
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сировини, що було забезпечено за рахунок зміни внутрішньої структури 

вихідної сировини шляхом збільшення площі поверхні випаровування 

попередніми пороутвореннями. Проведення пороутворення за температури      

55ºС та тиску 10 кПа дало можливість зберегти термолабільні вітаміни вихідної 

сировини під час переробки. 

Удосконалено процес отримання сушених пористих продуктів на основі 

рибної сировини. Розроблено математичну модель процесу пороутворення і 

сушіння рибної сировини за температури до 55ºС. Уточнено вплив робочого 

тиску процесу пороутворення і сушіння на значення величин, які входять до 

критеріального рівняння теплообміну. Вивчено вплив температури термічної 

обробки на збереженість термолабільних вітамінів рибної сировини. 

Досліджено процес нестаціонарного теплообміну під час глазурування 

гранул плавучого корму для цьоголіток райдужної форелі. 

Визначено раціональні параметри процесів пороутворення, сушіння та 

глазурування за результатами теоретичних досліджень, комп’ютерного 

моделювання та багатофакторного експерименту. 

 
 

2015 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

376. Грінько А.П. Методологія та організація бухгалтерського обліку 

відтворення основного капіталу : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 /                 

А.П. Грінько. – Харків, 2015. – 452 c. – Науковий консультант – М.І. Бондар. 

 

Дисертаційна робота спрямована на вдосконалення теоретично-

концептуальних засад бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу 

підприємств України. Запропоновано структуру та визначення основного 

капіталу підприємств. Розроблено концепцію сучасної організації 

бухгалтерського обліку основного капіталу в інформаційній системі 

економічного управління. Обґрунтовано новітню парадигму бухгалтерського 

обліку основного капіталу підприємств. Сформовано основні наукові напрями в 

оцінці управління активами та обґрунтовано стратегію їх переоцінки. 

Розроблено концепцію обліково-аналітичного інструментарію для управління 

інвестиціями в основний капітал. Обґрунтовано концептуальні засади під час 

розроблення загальної методології бухгалтерського обліку амортизації 

основних матеріальних активів. Розроблено пропозиції щодо інноваційного 

відображення в обліку руху основного капіталу підприємств та його 

відтворення. Розроблено концепцію організації інтегрованого бухгалтерського 
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й управлінського обліку відтворення основного капіталу підприємств. 

Запропоновано методи моделювання інформаційних систем бухгалтерського 

обліку для вирішення завдання формування облікової політики щодо 

відтворення основного капіталу підприємств із застосуванням методів 

штучного інтелекту. 

 

 

377. Харламова О.В. Методологія формування та архітектоніка 

транспарентної фінансової звітності : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 /          

О.В. Харламова. – Харків, 2015. – 555 c. – Науковий консультант –                 

А.С. Крутова. 

 

Дисертацію присвячено розв’язанню проблеми комплексного 

обґрунтування методології формування фінансової звітності за МСФЗ шляхом 

удосконалення існуючих та напрацювання нових теоретико-методологічних, 

організаційних і прикладних засад формування транспарентної фінансової 

звітності. Запропоновано модель розвитку та функціонування обліково-звітної 

системи, концептуальною основою якої є МСФЗ. Поглиблено теоретичні 

основи транспарентності як якісної характеристики фінансової звітності та 

сформульовано її постулати. Удосконалено класифікацію принципів 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Розширено категоріально-

термінологічний апарат суджень, оцінок і припущень у фінансовій звітності. 

Запропоновано методологічні підходи до інтеграції non-IFRS-інформації у 

фінансову звітність за МСФЗ. Розроблено концепцію архітектоніки 

транспарентної фінансової звітності та визначено основні її конститутивні 

атрибути. Здійснено моделювання форм фінансової звітності за МСФЗ та 

приміток до неї. Удосконалено методику та інструментарій трансформації 

фінансової звітності в МСФЗ-формат. Обґрунтовано концептуальне середовище 

аудиту фінансової звітності при переході на МСФЗ. Удосконалено методологію 

діагностики впливу трансформаційних коригувань на репрезентативність 

фінансової звітності за МСФЗ. Визначено вплив принципу раціонального 

бізнесу на релевантність фінансової звітності. Виявлено ексцитативні (особливо 

чутливі до впливу кризових явищ) господарські процеси та операції і 

систематизовано вимоги МСФЗ до їх подання і розкриття у фінансовій 

звітності. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

378. Андрієнко Г.В. Управління інноваційною діяльністю туристичних 

підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г.В. Андрієнко. – Харків, 2015. 

– 259 c. – Науковий керівник – В.М. Селютін. 

 

У дисертації наведено комплексне вирішення наукового завдання щодо 

розвитку теоретичних засад та розробки методичних і практичних 

рекомендацій з управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств. 

Розмежовано поняття «інноваційної діяльності» та «інноваційної 

активності» туристичних підприємств. Удосконалено систему інтенсифікації 

інноваційної активності, що визначає специфічні заходи і важелі на окремих 

етапах інноваційної діяльності. Розроблено науково-методичний підхід до 

оцінки готовності туристичного підприємства до інтенсифікації інноваційної 

діяльності що включає сукупність кількісних, якісних та вартісних показників 

підприємства. Визначено стилі і завдання управління інноваційною діяльністю, 

що узгоджуються із рівнем розвитку факторів інноваційності підприємства, 

(якість та актуальність інноваційної діяльності; інноваційність підприємницької 

кооперації та партнерства, інноваційність бізнес-процесів, інноваційний 

розвиток компетенцій персоналу), та є основою для розробленої системи 

показників оцінки результативності управління за факторами інноваційності. 

 

 

379. Андрющенко І.С. Управління витратами операційної діяльності 

підприємств ресторанного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /     

І.С. Андрющенко. – Харків, 2015. – 274 c. – Науковий керівник – О.В. Чумак. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних засад та 

розробці практичних рекомендацій з удосконалення управління витратами 

операційної діяльності підприємств ресторанного господарства. 

Узагальнено теоретичні положення понятійного апарату теорії управління 

витратами шляхом розкриття змісту категорій «витрати» і «витрати операційної 

діяльності», на підставі чого уточнено сутність поняття «управління витратами 

операційної діяльності» для підприємств ресторанного господарства. Розвинуто 

класифікацію витрат підприємств ресторанного господарства. Обґрунтовано 

формування моделі системи управління витратами операційної діяльності 

підприємств ресторанного господарства, ґрунтуючись на системному підході. 

Досліджено сучасний стан і тенденції розвитку основних показників діяльності 

підприємств ресторанного господарства. Удосконалено теоретико-методичні 

засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління 
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витратами операційної діяльності. На основі економіко-математичного 

моделювання проведено оцінку кількісного впливу ідентифікованих 

домінантних чинників на такі результативні показники: рівень витрат 

операційної діяльності та витрати на гривню продукції. Удосконалено науково-

методичний підхід до формування стратегії управління витратами підприємств 

ресторанного господарства. Обґрунтовано методичні положення процесу 

бюджетування витрат операційної діяльності на підприємствах ресторанного 

господарства. 

 

 

380. Афанасьєва М.В. Управління конкурентним потенціалом 

підприємств роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /             

М.В. Афанасьєва. – Харків, 2015. – 255 c. – Науковий керівник – В.А. Гросул. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

практичні рекомендації щодо управління конкурентним потенціалом 

підприємств роздрібної торгівлі. 

У роботі розглянуто сутність поняття «конкурентний потенціал 

підприємства», аргументовано авторське бачення його змісту, ідентифіковано 

структуроутворюючі компоненти конкурентного потенціалу підприємства 

роздрібної торгівлі та сформульовано концептуальні положення управління 

ним. 

Визначено основні тенденції розвитку конкурентного середовища в 

роздрібній торгівлі України, розроблено систему показників і здійснено оцінку 

компонентів конкурентного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, 

здійснено комплексну оцінку рівня реалізації конкурентного потенціалу 

підприємств роздрібної торгівлі. 

Розроблено науково-методичний підхід до формування конкурентної 

стратегії підприємства в умовах підвищеної мінливості зовнішнього 

середовища, обґрунтовано науково-методичний підхід до управління 

конкурентним потенціалом підприємств торгівлі на основі бенчмаркінгу. 

 

 

381. Афанасьєва О.П. Маркетингова політика підприємств на ринку м’яса 

та м’ясопродуктів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.П. Афанасьєва. – 

Харків, 2015. – 355 c. – Науковий керівник – Н.Л. Савицька. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці теоретико-

методичних засад і практичних рекомендацій щодо формування маркетингової 

політики підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів.  
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Досліджено зміст маркетингової політики та сформульовано визначення її 

поняття, обґрунтовано концептуальну модель маркетингової політики 

підприємства, визначено систему інформаційного забезпечення формування 

маркетингової політики. 

Проведено аналіз впливу умов та чинників макросередовища на 

функціонування підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів. Досліджено 

особливості потреб і купівельних переваг споживачів, проведено сегментацію 

ринку та визначено профілі споживчих сегментів. Оцінено маркетингову 

політику м’ясопереробних підприємств на локальному ринку, здійснено їх 

позиціонування. 

Обґрунтовано маркетингові засоби формування концентрованої 

маркетингової політики м’ясопереробних підприємств на нішевому ринку. 

Розроблено методичний підхід до сегментації нішевого ринку та вибору 

цільових споживчих сегментів. Надано практичні рекомендації з формування 

попиту та організації збуту органічного м’яса, делікатесних та ексклюзивних 

м’ясопродуктів. 

 

 

382. Брезинська А.П. Управління фінансовими ресурсами підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А.П. Брезинська. – 

Харків, 2015. – 341 c. – Науковий керівник – О.П. Близнюк. 

 

У дисертації обґрунтовано теоретичні засади та розроблено методичний 

інструментарій управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної 

торгівлі. Уточнено поняття фінансових ресурсів підприємства, визначено їх 

сутнісні характеристики, макро- та мікроекономічні функції з урахуванням 

галузевих особливостей; систематизовано та доповнено класифікацію джерел 

фінансових ресурсів. Обґрунтовано концептуальну, базову та логістичну моделі 

управління фінансовими ресурсами торговельних підприємств. Досліджено 

макроекономічні тенденції в динаміці складу і структури формування 

фінансових ресурсів, показників ефективності їх використання на 

підприємствах торгівлі України. Удосконалено методичний інструментарій 

експрес-оцінки фінансової стійкості підприємств роздрібної торгівлі. 

Розроблено науково-методичний підхід до інтегральної оцінки ефективності 

управління фінансовими ресурсами на основі запропонованої системи цільових 

критеріїв та індикаторів, з урахуванням етапності відтворювального процесу та 

ієрархії рівнів управління. Удосконалено методичний інструментарій 

оптимізації структури джерел фінансових ресурсів на основі застосування 

оптимізаційних моделей. Запропоновано методичний підхід до оцінки ринкової 

вартості підприємства роздрібної торгівлі. 
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383. Гуржій Н.Г. Стратегічне управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н.Г. Гуржій. 

– Полтава, 2015. – 267 c. – Науковий керівник – В.В. Писаренко. 

 

У дисертації визначено теоретичні положення та розроблено методичний 

інструментарій щодо стратегічного управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств. 

Уточнено поняття стратегічного управління збутовою діяльністю 

підприємств; визначено роль та взаємозв’язок стратегій маркетингу та 

логістики. Сформовано концептуальну модель стратегічного управління 

збутовою діяльністю. Діагностовано основні тенденції ринку продукції 

м’ясопереробної галузі. Запропоновано методичний інструментарій проведення 

стратегічного аналізу збутової діяльності; обґрунтовано науково-методичний 

підхід до оцінки ефективності стратегічного управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств. Визначено теоретичні положення щодо 

формування системи цілей та завдань стратегії збутової діяльності 

м’ясопереробних підприємств. Розроблено методичний інструментарій 

визначення стратегічно пріоритетних посередників у каналах збуту. 

Обґрунтовано систему показників оцінки синергетичних ефектів, що 

виникають при поглибленні інтеграційних відносин з учасниками збутових 

каналів. 

 

 

384. Желєва Т.С. Технологія напівфабрикатів м’ясних посічених 

заморожених з використанням сумішей кріопротекторної дії : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.18.16 / Т.С. Желєва. – Харків, 2015. – 282 c. – Науковий керівник – 

М.О. Янчева. 

 

На підставі теоретичних та експериментальних досліджень науково 

обґрунтовано та розроблено технологію напівфабрикатів м’ясних посічених 

заморожених (НМПЗ) з використанням сумішей кріопротекторної дії (СКД). 

На основі комплексного дослідження впливу заморожування-

розморожування на фізико-хімічні та функціонально-технологічні показники 

розчинів та дисперсій харчових інгредієнтів кріопротекторної дії, визначення 

закономірностей кінетики процесів розчинення та набрякання харчових 

інгредієнтів кріопротекторної дії за впливу технологічних чинників доведено 

доцільність їх використання як речовин кріопротекторної дії у складі СКД для 

використання у технологіях виробництва НМПЗ. 

Теоретично та експериментально доведено, що використання СКД у складі 

НМПЗ за рахунок підвищення в’язкості, зниження рухливості водної фази та 
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формування дрібних кристалів льоду дозволяє забезпечити їх стійкість під час 

низькотемпературного зберігання. Визначено закономірності впливу СКД на 

функціонально-технологічні, структурно-механічні та органолептичні 

властивості НМПЗ. 

Науково обґрунтовано та розроблено технологію НМПЗ із використанням 

сумішей кріопротекторної дії, досліджено її функціонування як технологічної 

системи, визначено органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні та 

токсикологічні показники й харчову цінність нової продукції, в тому числі під 

час зберігання. Розроблено та затверджено нормативну та технологічну 

документацію, здійснено впровадження нових технологій на підприємствах 

галузі, розраховано соціально-економічний ефект від впровадження. 

 

 

385. Журавльова С.М. Стратегічне управління підприємствами 

готельного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С.М. Журавльова. 

– Харків, 2015. – 188 c. – Науковий керівник – В.Є. Єрмаченко. 

 

У дисертації наведено вирішення наукового завдання щодо формування 

теоретичних засад та розробки методичних підходів стратегічного управління 

підприємствами готельного господарства. 

Удосконалено понятійно-термінологічний апарат готельного господарства, 

уточнено поняття «готельна послуга», «готель» та «готельний кластер». 

Систематизовано інструменти та моделі стратегічного управління 

підприємствами готельного господарства з урахуванням специфіки їх 

діяльності. Розроблено науково-методичні підходи формування процесу 

стратегічного управління готельними підприємствами на основі стратегічних 

карт управління та системи збалансованих показників між попитом та 

пропозицією, рівнем цін та якістю готельних послуг. Визначено цілі та 

завдання стратегічного управління підприємствами готельного господарства з 

урахуванням рівня доходів населення, інтенсивності туристичних потоків та 

інших чинників впливу. Розроблено структурно-логічні схеми процесу 

стратегічного управління та інтеграційної взаємодії підприємств готельного 

господарства. 

 

 

386. Іванчук К.О. Управління стійким економічним розвитком 

торговельного підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / К.О. Іванчук. – 

Кривий Ріг, 2015. – 255 c .– Науковий керівник – О.Б. Чернега. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних основ 

управління стійким економічним розвитком торговельного підприємства. 
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У роботі уточнено поняття «стійкий економічний розвиток»; розкрито 

концептуальні положення системи управління розвитком на засадах стійкості; 

запропоновано багатоступеневий методичний підхід до забезпечення стійкого 

економічного розвитку на основі моделі ієрархічної діагностики потенційних 

станів підприємства; виявлено тенденції розвитку сфери роздрібної торгівлі 

України та визначено характер адаптації підприємства в системі стійкого 

розвитку; обґрунтовано науково-методичний підхід до оцінки якості 

потенційних станів торговельного підприємства на основі багатокритеріальної 

системи показників; розроблено динамічну економіко-діагностичну модель 

оцінки потенційних можливостей підприємства; запропоновано систему 

ідентифікації атрибутивних характеристик розвитку; обґрунтовано практично-

прикладний підхід до вибору стратегічних альтернатив стійкого економічного 

розвитку на основі консолідації вихідних параметрів розвитку та зовнішніх 

особливостей функціонування підприємства; удосконалено систему управління 

інформаційними ресурсами як основного уніфікованого інструменту 

оперативної та тактичної платформ управління стійким економічним 

розвитком. 

 

 

387. Котляр О.В. Технологія напівфабрикату сухого жировмісного для 

солодких страв з піноемульсійною структурою : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / О.В. Котляр. – Харків, 2015. – 273 c. – Науковий керівник –            

А.Б. Горальчук. 

 

У дисертації обґрунтовано використання низькомолекулярних поверхнево-

активних речовин (ПАР), концентрату білкового молочного та олії 

соняшникової в технології напівфабрикату сухого жировмісного. Установлено 

залежності піноутворюючої здатності, стійкості та міцності піноемульсійних 

систем від вмісту ПАР, а також умови, що забезпечують одночасний перебіг 

процесів емульгування та піноутворення під час відновлення напівфабрикату 

сухого жировмісного. Обґрунтовано раціональний вміст основних рецептурних 

компонентів і технологічні параметри виробництва напівфабрикату сухого 

жировмісного. 

На підставі проведених досліджень розроблено рекомендації щодо 

використання напівфабрикату сухого жировмісного для солодких страв із 

піноемульсійною структурою. Розроблено принципово технологічну схему та 

рецептурний склад семи найменувань солодких страв з піноемульсійною 

структурою. 
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388. Литвинов О.І. Стратегічний розвиток торговельного підприємства в 

умовах невизначенності зовнішнього середовища : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.04 / О.І. Литвинов. – Донецьк, 2015. – 299 c. – Науковий керівник –       

Л.В. Фролова. 

 

Дисертаційна робота присвячена актуальним проблемам розробки 

методичних та науково-практичних рекомендацій щодо стратегічного розвитку 

торговельного підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища.  

У дисертації запропоновано визначення понять «стратегічний розвиток 

підприємства». Розглянуто чинники, які впливають на стратегічний розвиток 

торговельного підприємства та побудовано концепцію стратегічного розвитку 

торговельного підприємства. У роботі запропоновано методичний підхід до 

визначення рівня стратегічного розвитку торговельного підприємства; 

проведено діагностику ефективності функціонування підприємств торгівлі 

Донецької області; здійснено комплексну оцінку стратегічного розвитку 

торговельних підприємств. Уточнено сутність поняття «стратегія розвитку» та 

запропоновано етапи формування стратегії розвитку торговельного 

підприємства, проведено моделювання рівня стратегічного розвитку 

торговельного підприємства в умовах невизначеності та запропоновано систему 

управління ризиками в процесі стратегічного розвитку торговельного 

підприємства. 

 

 

389. Лобачова Н.Л. Технологія безглютенових хлібобулочних виробів з 

використанням колагеновмісних білків та трансглютамінази : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.18.01 / Н.Л. Лобачова. – Харків, 2015. – 300 c. – Науковий керівник – 

О.М. Шаніна. 

 

Дисертацію присвячено актуальному для хлібопекарської галузі завданню 

удосконалення технології безглютенових хлібобулочних виробів із 

використанням колагеновмісних білків та трансглютамінази, які дозволяють 

суттєво підвищити якість хліба за рахунок поліпшення структури виробів та їх 

зовнішнього вигляду. 

Систематизовано літературні дані щодо целіакії як хвороби і 

безглютенового харчування як засобу її лікування, представлено сучасні методи 

підвищення технологічного потенціалу борошняної сировини та 

проаналізовано досвід застосування ферментів для регулювання її 

властивостей. Вказано перспективи та ефективність використання 

трансглютамінази для створення сучасних продуктів харчування, у тому числі 

безглютенових хлібобулочних виробів. 
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Обґрунтовано доцільність спільного застосування борошняних сумішей, 

трансглютамінази та колагеновмісних білків, до яких вона виявляє високу 

реакційну здатність (желатин, Геліос-11, Сканпро Т95). Експериментально 

підтверджено, що застосування добавок-коректорів структури дозволяє суттєво 

поліпшити питомий об’єм хліба, його пористість та смакові властивості. 

Визначено вплив трансглютамінази разом із колагеновмісними білковими 

добавками на реологічні, мікробіологічні та гідратаційні властивості 

безглютенового тіста. Досліджено їх вплив на білково-протеїназний комплекс 

борошна та гідротермічні властивості крохмалю. 

Розраховано комплексну оцінку якісних видів безглютенових 

хлібобулочних виробів та показано її високий рівень порівняно з традиційними 

виробами. 

Здійснено комплекс заходів із розробки нормативної документації на нову 

продукцію, її апробації та впровадження в харчовій галузі. Визначено 

економічний ефект від впровадження нової технології на підприємствах галузі. 

 

 

390. Наторіна А.О. Формування маркетингової товарної стратегії 

підприємства на ринку рафінованої соняшникової олії : дис. ... канд. екон. наук 

: 08.00.04 / А.О. Наторіна. – Кривий Ріг, 2015. – 274c. – Науковий керівник – 

Л.В. Фролова. 

 

У дисертації визначено теоретичні положення та розроблено методичний 

інструментарій формування маркетингової товарної стратегії підприємства на 

ринку рафінованої соняшникової олії. 

Сформовано авторське бачення дефініції «маркетингова товарна стратегія 

підприємства» та ідентифіковано її базові типи. Обґрунтовано концептуальну 

модель та механізм прийняття рішення щодо вибору маркетингової товарної 

стратегії підприємства. Запропоновано науково-методичний підхід до 

визначення прямих та опосередкованих конкурентів на ринку рафінованої 

соняшникової олії. Здійснено стратегічний аналіз споживчих переваг на ринку 

соняшникової олії та систематизовано властивості, що формують параметр 

«якість» товару. Розроблено методичний інструментарій вибору бізнес-стратегії 

підприємства та обґрунтовано науково-методичний підхід до визначення 

маркетингової товарної стратегії підприємства. Розроблено програму 

автоматизації процесу визначення виду маркетингової товарної стратегії. 

Запропоновано виведення на ринок нового виду рафінованої соняшникової олії. 
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391. Носова Т.І. Управління інтелектуальним потенціалом торговельних 

підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т.І. Носова. – Кривий Ріг, 

2015. – 237 c. – Науковий керівник – Л.В. Фролова. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних основ 

управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств. 

У роботі уточнено поняття «інтелектуальний потенціал» та удосконалено 

науково-методичний підхід до оцінки інтелектуального потенціалу 

торговельного підприємства. Обґрунтовано науково-методичний підхід до 

оцінки інтелектуального резерву. Запропоновано методичний інструментарій 

оцінювання інтелектуальної привабливості балансу інтересів суб’єктів 

управління інтелектуальним потенціалом, науково-методичний підхід до 

обґрунтування стратегії управління інтелектуальним потенціалом, 

запропоновано концептуальний підхід до управління інтелектуальним 

потенціалом торговельного підприємства. Обґрунтовано науково-методичні 

засади стратегічного управління інтелектуальним потенціалом та доповнено 

класифікацію інтелектуального потенціалу ознаками «в залежності від рівня 

управління», «в залежності від балансу інтересів суб’єктів управління 

інтелектуальним потенціалом», «за часом визначення», «за ступенем 

ефективного управління інтелектуальним потенціалом». Запропоновано 

методичний підхід до оцінки сприятливості умов бізнес-середовища 

торговельного підприємства для реалізації стратегії його динамічного розвитку 

на основі розрахунку комутатора бізнес-середовища, також запропоновано 

модель управління інтелектуальним потенціалом торговельного підприємства у 

двопросторовій площині на основі ситуаційно-орієнтованого підходу. 

 

 

392. Савченко-Перерва М.Ю. Удосконалення вихрових апаратів для 

інтенсифікації процесу вловлення пилоподібних продуктів в харчовій 

промисловості : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / М.Ю. Савченко-Перерва. – 

Суми, 2015. – 187 c. – Науковий керівник – О.Р. Якуба. 

 

Дисертацію присвячено вирішенню науково-прикладного завдання 

підвищення ефективності апаратів із зустрічними закрученими потоками 

(АЗЗП) за рахунок їх конструктивного вдосконалення. Були визначені умови 

для більш ефективної роботи АЗЗП з циліндричною сепараційною камерою – 

усунення гальмуючого параметра, що призводив до падіння осьової швидкості 

запиленого потоку повітря. 

Визначено параметр, який гальмував рух первинного потоку до 

сепараційного простору апарата і тим самим призводив до зниження 
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ефективності очищення. За рахунок конструктивних змін типової моделі 

підвищено вхідний момент кількості руху у первинному потоці. 

Отримано залежності полів швидкостей та гідравлічних втрат. 

Експериментальним шляхом підтверджено підвищення ефективності апаратів із 

зустрічними закрученими потоками. Визначено діапазон вловлювання твердих 

частинок із запиленого повітря в удосконалених АЗЗП. 

Розроблено удосконалені моделі АЗЗП з циліндричною сепараційною 

камерою, які пройшли промислову апробацію на харчових підприємствах. 

Проведено техніко-економічне обґрунтування застосування удосконалених 

апаратів із зустрічними закрученими потоками, що показало значний 

економічний ефект під час упровадження їх на  харчових виробництвах. 

 

393. Товма Л.Ф. Удосконалення технології напівфабрикату повітряно-

горіхового : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Л.Ф. Товма. – Харків, 2015. – 

256 c. – Науковий керівник – А.Б. Горальчук. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та удосконалено технологію 

напівфабрикату повітряно-горіхового шляхом стабілізації його структури 

шляхом використання поверхнево-активних речовин та стабілізатора. 

На підставі теоретичних та експериментальних досліджень науково 

обґрунтовано та удосконалено технологію напівфабрикату повітряно-

горіхового шляхом застосування моно- та дигліцеридів жирних кислот й 

натрій-карбоксиметилцелюлози, спільне використання яких забезпечує 

утворення та стабілізацію піноемульсійних систем у технологічному потоці. 

Використання зазначених речовин сприяє: зменшенню десорбції білків з 

міжфазної поверхні вода-повітря; збільшенню міцності міжфазних 

адсорбційних шарів; зменшенню флотації твердих частинок горіхової 

сировини. 

Досліджено фізико-хімічні, структурно-механічні, органолептичні, 

мікробіологічні показники, визначено харчову цінність розробленої продукції, 

обґрунтовано умови та строки зберігання, визначено шляхи використання. 

Розроблено та затверджено нормативну та технологічну документацію, 

здійснено впровадження нових технологій на підприємствах галузі, визначено 

соціально-економічний ефект від упровадження. 
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394. Товма О.А. Управління діловою репутацією торговельного 

підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.А. Товма. – Харків, 2015. – 

228 с. – Науковий керівник – Н.С. Краснокутська. 

 

У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методичні засади та науково-

методичні підходи до управління діловою репутацією підприємств торгівлі. 

Узагальнено теоретичні погляди та надано загальну характеристику 

діловій репутації підприємства в системі понять репутаційного менеджменту; 

визначено зміст ділової репутації торговельного підприємства на засадах 

блочно-модульного підходу. З метою формування управлінського підґрунтя 

систематизовано методи оцінки ділової репутації підприємств торгівлі; 

досліджено залежність величини вартості та рівня ділової репутації 

торговельного підприємства від вибору методів ії оцінки. У контексті розвитку 

методології управління розвинуто основні положення факторно-операційного 

підходу до управління діловою репутацією торговельного підприємства; 

запропоновано типологію проблем і заходів щодо розвитку його ділової 

репутації залежно від ії рівня, розроблено систему оцінки ефективності заходів 

з посилення автентичності торговельного підприємства для розвитку його 

ділової репутації. 

 

 

395. Хоменко О.О. Товарознавча оцінка арахісу та вдосконалення 

споживних властивостей продуктів з нього : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / 

О.О. Хоменко. – Харків, 2015. – 300 c. – Науковий керівник – А.А. Дубініна. 

 

Дисертацію присвячено товарознавчій оцінці арахісу та вдосконаленню 

споживних властивостей продуктів із нього. 

Комплексно досліджено хімічний склад 19 сортів арахісу, вирощеного з 

генофонду рослин України. Досліджено амінокислотний склад білка арахісу та 

його біологічну цінність. Жирнокислотний склад жиру арахісу вивчених сортів 

характеризується високим вмістом ненасичених жирних кислот, а саме 

олеїнової (29...59%) і лінолевої (26...64%). Вивчено пріоритетні сорти та 

розроблено критерії якості для відбору з метою більш цілеспрямованого їх 

використання. 

За допомогою товарознавчої евристичної єкспертизи удосконалено якість 

продуктів на основі арахісу, а саме: купажованих олій, паст та смаженого 

арахису. Комплексно досліджено органолептичні, фізико-хімічні, 

мікробіологічні характеристики, показники харчової, біологічної цінності та 

безпечності нових продуктів. Визначено зміни показників якості розроблених 

продуктів у процесі зберігання, встановлено гарантовані терміни їх зберігання. 
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Розроблено та затверджено нормативну документацію на нову продукцію. 

Результати досліджень упроваджено у виробництво та навчальний процес. 

 

 

396. Чміль Г.Л. Облік і аналіз капіталу в системі управління 

торговельними підприємствами : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Г.Л. Чміль. 

– Харків, 2015. – 323 c. – Науковий керівник – Н.Б. Кащена. 

 

Дисертацію присвячено обґрунтованню теоретико-методичних засад і 

розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку та аналізу капіталу 

для підвищення ефективності системи управління торговельними 

підприємствами. 

У роботі досліджено сутнісні характеристики капіталу з позиції джерел 

фінансування активів і сформульовано дефініцію капіталу торговельного 

підприємства; обґрунтовано класифікацію капіталу підприємства торгівлі для 

побудови моделей обліку та відображення капіталу у звітності, аналізу 

формування і використання капіталу, виконання зобов'язань за ним. 

Запропоновано модель облікової політики в частині власного і позикового 

капіталу за основним додатковим функціоналом, що дозволило розробити нові 

методичні підходи до відображення на рахунках обліку інформації щодо 

виникнення і виконання зобов’язань за кредитами, облігаційними позиками та 

факторингом. Відповідно до внесених пропозицій розроблено систему регістрів 

бухгалтерського обліку та формування управлінської звітності з власного і 

позикового капіталу. Обґрунтовано організаційно-методичні засади обліку 

капіталу в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління 

торговельним підприємством. Запропоновано структурно-логічну модель 

методики аналізу капіталу підприємства торгівлі.  Розроблено детерміновані і 

стохастичні моделі для кількісної оцінки впливу чинників мікрорівня на зміну 

оборотності та рентабельності капіталу торговельного підприємства. 

Запропоновано методичний інструментарій визначення бажаних обсягів та 

оптимальної структури капіталу для дослідження підприємства. 

 

 

397. Штик Ю.В. Бухгалтерський облік винагород працівникам 

торговельно-виробничих підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 /    

Ю.В. Штик. – Кривий Ріг, 2015. – 263 c. – Науковий керівник – Е.С. Гейєр. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних засад та 

практичних проблем бухгалтерського обліку винагород працівникам 

торговельно-виробничих підприємств. У роботі досліджено та обґрунтовано 

термін «винагороди працівникам» та запропоновано класифікацію винагород 
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працівникам, що дозволило надати пропозиції щодо організаційно-методичних 

положень бухгалтерського обліку винагород працівникам та відображення їх у 

звітності торговельно-виробничих підприємств.  

На основі вивчення світового досвіду визначено пріоритетні напрямки 

нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку винагород 

працівникам. Розроблено облікову політику торговельно-виробничого 

підприємства щодо винагород працівникам, в якій з урахуванням зовнішніх та 

внутрішніх чинників впливу визначено три групи параметрів: організаційні, 

методичні і технічні. Розроблено форми документів з обліку винагород 

працівникам, які реалізовано в комп’ютерній бухгалтерській програмі «1С: 

підприємство – конфігурація 8.2». Запропоновано методику актуарної оцінки 

активів і зобов’язань щодо винагород працівникам, які дисконтуються, яка 

враховує соціальні фактори та відрізняється впровадженням коефіцієнту 

«несприятливих умов». Обґрунтовано підходи до відображення інформації про 

винагороди працівникам в інтегрованій звітності, яка включає фінансову 

звітність, управлінську звітність щодо винагород працівникам та звітність щодо 

програм пенсійного забезпечення. 

 
2016 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

398. Бочуля Т.В. Інновативний розвиток обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством: теорія, методологія, практика : дис. ... 

д-ра екон. наук : 08.00.09 / Т.В. Бочуля. – Харків, 2016. – 451 с. + дод. : 135 с. – 

Науковий консультант – В.О. Шевчук. 

 

Дисертацію присвячено вирішенню актуальних проблем теорії, 

методології практики інновативного розвитку обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством. Поглиблено змістовне наповнення 

поняття «обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством». 

Внесено рекомендації щодо концептуального розвитку бухгалтерського обліку, 

виходячи з поліваріантності генерування інформації для управління. 

Розроблено концепцію інновативного розвитку обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством для всебічної модифікації 

інформаційного середовища суб’єкта господарювання. Запропоновано 

класифікацію витрат за етапами формування, обслуговування, розвитку та 

реалізації обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. 

Розроблено методологічні засади бухгалтерського обліку витрат на 

формування, обслуговування, розвиток і реалізацію обліково-аналітичного 
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забезпечення управління підприємством. Удосконалено поточне групування та 

підсумкове узагальнення інформації про витрати на формування, 

обслуговування, розвиток і реалізацію обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством завдяки підвищенню аналітичності за субрахунками 

бухгалтерського обліку та розширенню внутрішньої звітності суб’єкта 

господарювання. Одержано систему коефіцієнтів для оцінки ефективності 

інновативного розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством. Запропоновано методичний підхід до розрахунку розміру 

ризиків в обліково-аналітичному забезпеченні управління підприємством. 

Обґрунтовано актуалізацію та модифікацію принципів організації обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємством. Удосконалено 

теоретико-методичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством. Модифіковано технології формування й оновлення 

бази даних обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. 

Обґрунтовано моделювання організації обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством, виходячи з апроксимації теоретико-методичних 

засад поведінкової теорії управління. 

 

 

399. Горальчук А.Б. Наукове обґрунтування технологій напівфабрикатів 

збивних для кулінарної та кондитерської продукції з поліфазною дисперсною 

структурою : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.16 / А.Б. Горальчук. – Харків, 2016. 

– 374 с. + дод. : 343 с. – Науковий консультант – О.О. Гринченко. 

 

У дисертаційній роботі викладено теоретичне та експериментальне 

обґрунтування принципів забезпечення технологічної стійкості кулінарної та 

кондитерської продукції з поліфазною дисперсною структурою шляхом 

створення науково обґрунтованих технологій напівфабрикатів збивних, 

використання яких дозволяє скоротити технологічний процес виробництва 

продукції на їх основі та зменшити енергозатрати, за одночасного виробництва 

продукції з високими показниками якості та безпечності. 

На підставі теоретичних та експериментальних досліджень сформульовано 

та доведено наукову концепцію, яка полягає у реалізації в харчових технологіях 

керованих процесів забезпечення мінімального росту вільної енергії шляхом 

створення потенційного бар’єру протидії коалесценції дисперсних частинок, що 

дозволяє одержати за фізичним станом, структурою, харчовою цінністю 

широкий асортимент напівфабрикатів для виробництва технологічно стійкої 

кулінарної і кондитерської продукції з поліфазною дисперсною структурою, 

розширити її асортимент, сформувати нові споживні властивості. У результаті 

проведених теоретичних та експериментальних досліджень розроблено 
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технології п’яти напівфабрикатів збивних та широкий асортимент кулінарної й 

кондитерської продукції на їх основі. 

 

 

400. Маловичко С.В. Теорія та методологія управління електронною 

торгівлею підприємств : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / С.В. Маловичко. – 

Кривий Ріг, 2016. – 614 с. – Науковий консультант – О.Б. Чернега. 

 

У дисертації наведено комплексне вирішення наукової проблеми щодо 

розвитку теоретико-методологічних засад, науково-методичних та практичних 

рекомендацій з управління електронною торгівлею підприємств.  

Розширено категоріально-термінологічний апарат управління електронною 

торгівлею підприємств, обґрунтовано категорію «електронна торгівля 

підприємств». Поглиблено змістовне наповнення поняття «управління 

електронною торгівлею підприємств». Запропоновано концепцію управління 

електронною торгівлею підприємств. 

Розроблено модель електронної торгівлі підприємств як об’єкта 

управління. Проведено ретроспективний аналіз розвитку електронної торгівлі в 

Україні, визначено ключові його детермінанти, обґрунтовано науково-

методичний підхід до оцінки стану електронної торгівлі підприємств. 

Розроблено теоретико-методичні підходи до розвитку системи управління 

електронною торгівлею підприємства. Обґрунтовано теоретико-методичні 

інструменти функціонального та ресурсно-компетентнісного блоків системи 

управління електронною торгівлею підприємств. 

Розроблено модель координації діяльності підприємства електронної 

торгівлі. Обґрунтовано інтегральну парадигму та концепцію розвитку 

електронної торгівлі підприємств. Удосконалено методичний інструментарій 

вибору стратегій управління електронною торгівлею підприємств, визначено 

стратегічні напрями розвитку електронної торгівлі підприємств. 

 

 

401. Свідло К.В. Наукове обґрунтування використання дієтичних добавок 

рослинного походження в технологіях кулінарної продукції геродієтичного 

призначення : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.16 / К.В. Свідло. – Харків, 2016. – 

317 с. + дод. : 280 с. – Науковий консультант – М.І. Пересічний. 

 

Дисертацію присвячено використанню дієтичних добавок рослинного 

походження під час розробки технології кулінарної продукції та харчових 

раціонів геродієтичного  призначення. Запропоновано наукову концепцію та 

можливі напрями її реалізації. Науково обґрунтовано та експериментально 

встановлено можливість проектування технології кулінарної продукції 
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геродієтичного призначення з використанням композицій дієтичних добавок 

рослинного походження. Вперше визначено раціональні концентрації введення 

композицій дієтичних добавок рослинного походження у харчові системи 

геродієтичного призначення, встановлено механізми та закономірності їх 

утворення.  

Розроблено технологічні схеми, встановлено механізми регулювання 

функціонально-технологічних і реологічних властивостей розробленої 

кулінарної продукції. Уперше отримано закономірності формування якості 

кулінарної продукції геродієтичного призначення під час її виробництва та 

зберігання, проведено НАССР-дослідження.  

Досліджено харчові раціони спеціалізованих геріатричних закладів й 

установлено невідповідність їх нормам геродієтики. Запропоновано  модель 

розподілу енергетичної цінності між групами кулінарної продукції в добовому 

раціоні геродієтичного призначення та створено зразковий харчовий раціон 

відповідно до вимог ФАО/ВООЗ та України, який апробовано в клінічних 

умовах та впроваджено в спеціалізованих геріатричних закладах і закладах 

ресторанного господарства України. 

Доведено соціально-економічну ефективність і розраховано очікувану 

економічну ефективність від упровадження кулінарної продукції та раціонів 

геродієтичного призначення. 

 

 

402. Скрипник В.О. Наукове обґрунтування енергоефективних процесів і 

обладнання кондуктивного жарення натуральних м’ясних виробів : дис. ... д-ра 

техн. наук : 05.18.12 / В.О. Скрипник. – Харків, 2016. – 458 с. – Науковий 

консультант – О.І. Черевко. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню енергоефективних та 

ресурсозбережних процесів кондуктивного жарення м’ясних порційних 

натуральних виробів і розробці обладнання для їх реалізації. Сформульовано 

технологічні вимоги до процесу кондуктивного жарення м’яса, у  тому числі і з 

високим вмістом сполучної тканини, з метою упередження утворення в них 

гетероциклічних амінів. Розроблено нову комплексну методику оцінки 

енергетичної ефективності процесів кондуктивного жарення м’яса в апаратах 

для їх реалізації, за якою проведено аналіз енергетичної ефективності цих 

процесів в основних видах обладнання для жарення. Сформульовано напрями 

підвищення енергетичної ефективності і ресурсозбереження процесу 

кондуктивного жарення. Розроблено науково-теоретичні основи процесів 

кондуктивного жарення м’яса під впливом фізичних і електрофізичних методів. 

Розроблено оригінальні методики й установки, за допомогою яких отримані 

експериментальні дані, що підтверджують адекватність обґрунтованої 
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аналітичної та розробленої теплової моделей процесів кондуктивного жарення 

м’яса під впливом фізичних і електрофізичних методів, а також ефективність 

використання цих процесів та актуальність створення нового енерго- і 

ресурсозбережного обладнання. 

Визначено раціональні режими та конструктивні параметри обладнання 

для двостороннього жарення та розроблено апарати для їх реалізації. 

Розроблено технічну документацію на виготовлення експериментальних 

зразків обладнання для двостороннього жарення м’яса під впливом фізичних і 

електрофізичних методів. Установлено підвищення енергетичної ефективності 

та технологічних показників розроблених процесів із використанням нового 

обладнання та їх соціально-економічної ефективності. 

 

 

403. Яцун Л.М. Управління підприємствами сфери харчування : дис. ...    

д-ра екон. наук : 08.00.04 / Л.М. Яцун. – Харків, 2016. – 580 с. – Науковий 

консультант – В.А. Гросул. 

 

У дисертації наведено комплексне вирішення наукового завдання щодо 

розвитку теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій з 

управління підприємствами сфери харчування.  

Обґрунтовано категорію «сфери харчування» як природно-соціально-

економічну систему, визначено склад суб’єктів та функції підприємств із 

вирощування продовольчої сировини, виробництва харчових продуктів, 

реалізації продовольчих товарів та організації споживання продуктів і послуг 

харчування. Розроблено методологічні підходи до управління підприємствами в 

умовах глобалізації та інтеграції економіки, визначено цілі управління 

підприємствами сфери харчування в соціально-економічних стратегіях 

суспільства. Запропоновано категорію харчової поведінки споживачів як 

основи формування стратегій управління підприємствами сфери харчування. 

Розроблено методологічні підходи до формування систем управління 

підприємствами сфери харчування, проектування цільової, функціональної, 

лінійної та ресурсної підсистем та формування механізму структурно-

функціонального синтезу управління підприємствами. Запропоновано категорії 

підприємств ресторанного господарства та продовольчої торгівлі на основі 

ціннісних характеристик, виконуваних функцій, рівня і якості послуг. 

Обґрунтовано концептуальні підходи, стратегії та моделі інтегрованого 

управління підприємствами сфери харчування з метою взаємодії суб’єктів 

господарювання, використання їх потенціалу та більш повного задоволення 

потреб споживачів. Запропоновано методичні підходи до формування стратегій 

розвитку сфери харчування на різних рівнях ієрархії з метою створення 

інтегрованих структур та харчових кластерів.  
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Визначено синергетичні ефекти управління підприємствами сфери 

харчування. 

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

404. Андрєєва С.С. Технологія соусів солодких з використанням 

крохмалів фізичної модифікації : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 /               

С.С. Андрєєва. – Харків, 2016. – 306 с. – Науковий керівник – М.Б. Колеснікова. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та розроблено технологію соусів 

солодких із використанням крохмалів фізичної модифікації. 

Обґрунтовано використання крохмалів фізичної модифікації з воскової 

кукурудзи «Prima», тапіокового «Endura», плодово-ягідної сировини (пюре, 

соки концентровані) та смакових компонентів у технології соусів солодких. 

Установлено залежності ефективної в’язкості ОКД та МС на основі дослідних 

крохмалів та плодово-ягіднидної сировини від впливу технологічних чинників 

(pH, повторне нагрівання, механічний вплив, цикл «заморожування-

розморожування», тривалість зберігання та ін.). Обґрунтовано раціональний 

вміст основних рецептурних компонентів і технологічні параметри 

виробництва соусів солодких. Розроблено рекомендації щодо застосування 

соусів солодких із використанням крохмалів фізичної модифікації для 

кулінарної продукції. 

Визначено економічну ефективність упровадження розробок. 

 

 

405. Жилякова О.В. Формування антикризової стратегії підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.В. Жилякова. – 

Харків, 2016. – 274 с. – Науковий керівник – В.А. Гросул. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

науково-методичний інструментарій формування антикризової стратегії 

підприємств роздрібної торгівлі. 

У роботі досліджено понятійний апарат антикризового управління 

підприємством, аргументовано авторське бачення змісту понять «антикризова 

стратегія», «внутрішня антикризова стійкість», обґрунтовано комплекс моделей 

антикризового управління підприємством, визначено основні етапи процесу 

протистояння підприємства роздрібної торгівлі турбулентним процесам 

зовнішнього середовища при формуванні антикризової стратегії, доповнено 

класифікацію типів антикризових стратегій підприємства роздрібної торгівлі, 
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запропоновано структурно-логічну схему процесу формування та реалізації 

антикризової стратегії підприємства роздрібної торгівлі. 

Визначено ключові індикатори та здійснено оцінку імовірності настання 

кризової ситуації в галузі торгівлі Харківської області, сформовано систему 

показників та розроблено науково-методичний підхід до оцінки рівня 

внутрішньої антикризової стійкості підприємств роздрібної торгівлі, 

запропоновано методичний інструментарій оцінки можливостей підприємства 

роздрібної торгівлі протистояння турбулентним процесам зовнішнього 

середовища. 

Розроблено науково-методичний підхід до визначення типу антикризової 

стратегії підприємства роздрібної торгівлі, розроблено моделі гармонічної 

пропорції між зовнішнім та внутрішнім станом підприємства роздрібної 

торгівлі, обґрунтовано методичні засади формування антикризової програми 

підприємства роздрібної торгівлі. 

 

 

406. Загорулько А.М. Удосконалення процесу ІЧ-сушіння плодово-ягідної 

сировини та його апаратурне оформлення : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 

А.М. Загорулько. – Харків, 2016. – 303 с. – Науковий керівник – Л.В. Кіптела. 

 

Дисертацію присвячено вирішенню науково-прикладного завдання 

підвищення енерго- та ресурсоефективності процесу ІЧ-сушіння плодово-

ягідної сировини та розробці раціонального устаткування для його реалізації. 

В ІЧ-сушарці з верхнім розташуванням рефлектору визначено раціональні 

положення ІЧ-випромінювача і приймача. Розроблено математичну модель за 

межі приймача, що забезпечить рівномірність теплової енергії на приймачах. 

Визначено раціональні діапазони поглинаючої здатності та частоту вібрації 

яблучної сировини. Удосконалено гнучкий плівковий резистивний 

електронагрівач випромінюючого типу шляхом збільшення міцності та 

наявності відведень для підключення електромережі. Запропоновано 

принципові схеми виробництва сушених плодово-ягідних напівфабрикатів на 

основі розроблених безрефлекторних апаратів: вальцова ІЧ-сушарка з 

безпосередньою подачею сировини в зону сушіння та вертикальна циліндрична 

ІЧ-сушарка з вібраційним механізмом та спіральним теплообмінним пристроєм. 

Визначено економічну ефективність та здійснено промислову апробацію й 

упровадження науково-технічної розробки. 

 

 

407. Запаренко Г.В. Розробка технології хліба полб’яного та пшеничного 

зернового з використанням ферментних препаратів : дис. ... канд. техн. наук : 
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05.18.01 / Г.В. Запаренко. – Харків, 2016. – 244 с. – Науковий керівник –        

С.Г. Олійник. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню технології полб’яного 

та пшеничного зернового хліба з використанням ферментних препаратів 

целюладу, ксилоладу та глюкозооксидази для підвищення його якості. У праці 

показано доцільність використання зерна полби для виробництва зернового 

хліба з підвищеним вмістом білка, харчових волокон, вітамінів, мінеральних 

речовин. 

З використанням математичних методів експериментально-статистичного 

моделювання та оптимізації обґрунтовано дозування дослідних ферментних 

препаратів, спільне внесення яких у полб’яне та пшеничне тісто на стадії його 

приготування зумовляє інтенсифікацію в ньому біохімічних і мікробіологічних 

процесів, покращення його структурно-механічних властивостей. У результаті 

підвищується фізико-хімічні та органолептичні показники якості, покращується 

перетравлюваність білків і вуглеводів хліба, а також триваліший час 

зберігається його свіжість. 

 

 

408. Колесник В.В. Формування споживних властивостей настоянок зі 

зниженим токсичним ефектом : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 /                 

В.В. Колесник. – Харків, 2016. – 325 с. – Науковий керівник – М.П. Головко. 

 

Дисертацію присвячено формуванню споживних властивостей настоянок зі 

зниженим токсичним ефектом.  

Комплексно досліджено якість основної сировини для виготовлення 

настоянок. Доведено доцільність зниження вмісту токсичних речовин за 

допомогою обробки водно-спиртової суміші попередньо підготовленою сухою 

молочною сироваткою. За допомогою математичного моделювання та 

експертної оцінки встановлено раціональні співвідношення рецептурних 

компонентів настоянок із заданими споживними властивостями. 

Проведено комплексну товарознавчу оцінку розроблених настоянок за 

органолептичними, фізико-хімічними показниками, встановлено їх безпечність, 

визначено антиоксидантні та радіопротекторні властивості, проведено 

дослідження впливу настоянок на біологічні об’єкти. Розраховано 

прогнозовану стійкість настоянок. Визначено зміни якісних показників 

настоянок у процесі зберігання, встановлено гарантовані терміни зберігання. 

Визначено економічну ефективність від упровадження нової продукції у 

виробництво, розроблено дизайн етикетки.  

Розроблено та затверджено технологічну документацію на настоянки. 

Результати досліджень упроваджено у виробництво та навчальний процес. 
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409. Коротаєва Є.О. Технологія олії соняшникової капсульованої та її 

використання у складі салатів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 /                   

Є.О. Коротаєва. – Харків, 2016. – 292 с. – Науковий керівник – О.П. Неклеса. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та розроблено технологію олії 

соняшникової капсульованої, визначено способи її використання у складі 

салатів. Визначено умови утворення олії соняшникової капсульованої через 

двошарове прийомне середовище. 

Установлено та обґрунтовано раціональні концентрації технології 

двошарового прийомного середовища та розчину оболонкоутворювача. 

Розроблено технологію олії соняшникової капсульованої, визначено її 

споживні та технологічні властивості, обґрунтовано умови й терміни 

зберігання. Запропоновано шляхи її використання у складі салатів, у тому числі 

салатів із листяних овочів. Розроблено та затверджено нормативну й 

технологічну документацію, нові технології упроваджено на підприємствах 

харчопереробного комплексу. 

 

 

410. Лисак Г.Г. Управління комерційною діяльністю підприємств оптової 

торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г.Г. Лисак. – Харків, 2016. – 271 с. 

– Науковий керівник – Т.О. Сідорова. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

методичний інструментарій щодо управління комерційною діяльністю 

підприємств оптової торгівлі.  

Досліджено характеристики та уточнено визначення поняття «комерційна 

діяльність оптового торговельного підприємства». Розроблено структурну 

модель управління комерційною діяльністю. Визначено тенденції розвитку 

підприємств оптової торгівлі. Розроблено структурно-логічну модель 

оцінювання комерційної діяльності та визначено показники для оцінювання 

комерційної діяльності за рівнем та напрямами управління. Розроблено 

методичний підхід до комплексної оцінки комерційної діяльності оптового 

торговельного підприємства з дотриманням критеріїв результативності, 

ефективності та узгодженості управлінських рішень. Обґрунтовано науково-

методичний підхід до позиціонування оптового торговельного підприємства у 

системі ціннісних пріоритетів реалізації комерційної діяльності. Розроблено 

науково-методичний підхід до позиціонування оптового торговельного 

підприємства у системі ціннісних пріоритетів реалізації комерційної діяльності. 

Обґрунтовано науково-методичні засади формування портфеля заходів для 

розвитку комерційної діяльності підприємства оптової торгівлі на засадах 

комплексної концепції прийняття управлінських рішень. 
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411. Любенко Г.Д. Технологія термостійких та заморожених начинок з 

використанням молочної сировини і концентрату насіння кунжуту : дис. ... 

канд. техн. наук : 05.18.13 / Г.Д. Любенко. – Харків, 2016. – 343 с. – Науковий 

керівник – Ф.В. Перцевой. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці 

технологічних параметрів і режимів виробництва термостійкої замороженої 

начинки з використанням молочної сировини і концентрату насіння кунжуту. 

У дисертаційній роботі досліджено функціонально-технологічні, 

реологічні та термостійкі властивості гідроколоїдів, що разом із результатами 

функціонально-технологічних досліджень властивостей білкових концентратів 

олійних культур стало підґрунтям для створення дослідної системи 

термостійкої начинки. Унаслідок низки фізико-хімічних, структурно-

механічних, технологічних і органолептичних експериментальних узагальнень 

науково обґрунтовано і встановлено раціональний рецептурний склад і 

технологію термостійкої начинки. 

Розроблено і затверджено нормативну та технологічну документацію. 

Здійснено заходи з упровадження нової технології на підприємства з 

виробництва кондитерських і кулінарних виробів, ресторанного господарства, 

подано дані щодо економічної ефективності від упровадження термостійкої 

замороженої начинки з використанням молочної сировини і концентрату 

насіння кунжуту у виробництво. 

 

 

412. Миронов Д.А. Удосконалення технології напоїв з використанням 

подрібнення плодів у вихровому шарі феромагнітних частинок : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.18.16 / Д.А. Миронов. – Полтава, 2016. – 315 с. – Науковий 

керівник – Т.В. Капліна. 

 

Дисертацію присвячено актуальному питанню удосконалення технології 

напоїв із використанням подрібнення плодів шипшини, обліпихи, калини у 

вихровому шарі феромагнітних частинок (ВШФЧ). Обґрунтовано режими та 

основні параметри підрібнення у ВШФЧ плодів шипшини, обліпихи, калини.  

Установлено достовірний вплив температури середовища та тривалості 

подрібнення плодів шипшини, обліпихи, калини у ВШФЧ на вихід 

екстрактивних речовин.  

Обґрунтовано та удосконалено технологію напоїв «Шипшинка», 

«Живинка», «Калинка», морсів «Сила», «Бадьорість», «Енергія», фізів 

«Шипшиновий», «Обліпиховий», «Калиновий» із плодів шипшини, обліпихи, 

калини, подрібнених у водному середовищі ВШФЧ протягом 109, 112, 116 с, за 

гідромодуля сировина: екстрагент – 1:10. Установлено, що розроблені напої, 
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морси, фізи переважають аналоги за вмістом БАР, що дозволяє скоротити 

закладання сировини згідно з рецептурою. 

 

 

413. Набоков Д.О. Розробка технології макаронних виробів з 

використанням кріопаст з моркви та гарбуза : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 

Д.О. Набоков. – Харків, 2016. – 259 с. – Науковий керівник – Н.В. Гревцева. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці 

технологічних режимів і параметрів виробництва макаронних виробів з 

використанням кріопаст з моркви та гарбуза, а також водно-спиртових 

екстрактів із календули та кори дубу. Вивчено основні органолептичні, фізико-

хімічні, структурно-механічні властивості макаронних виробів на етапах їх 

виробництва та зберігання. На основі отриманих рзультатів розроблено та 

обґрунтовано рецептурний склад і технологію виробництва макаронних 

виробів, збагачених на каротиноїди. 

Встановлено позитивний вплив кріопаст із моркви та гарбуза на показники 

якості клейковини та крохмалю пшеничного борошна, а також на структурно-

механічні властивості макаронного тіста. 

Розроблено і затверджено нормативну документацію, здійснено заходи 

щодо впровадження нової технології у виробництво. 

 

 

414. Олініченко К.С. Управління товарними запасами підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / К.С. Олініченко. – 

Харків, 2016. – 307 с. – Науковий керівник – Л.І. Безгінова. 

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню наукового підходу 

та розробці науково-методичних і практичних рекомендацій щодо управління 

товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі.  

Досліджено зміст товарних запасів та сформульовано визначення поняття 

управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі, обґрунтовано 

систему управління ними як комплексу взаємопов’язаних складових, здійснено 

групування чинників зовнішнього і внутрішнього впливу на стан управління 

товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі.  

Проведено аналіз впливу макро- і мікросередовища на стан управління 

товарними запасами в роздрібній торгівлі в Україні. Досліджено зміст оцінки 

ефективності управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі, 

обґрунтовано методики експрес- та поглибленого оцінювання. За результатами 

розрахунків надана кількісна характеристика стану ефективності управління 

товарними запасами мережевих підприємств роздрібної торгівлі та досліджена 

її динаміка.  
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Запропоновано науково-методичний підхід до управління товарними 

запасами підприємства торгівлі, який пов’язує основні цілі управління ними з 

основними цілями розвитку підприємства на різних рівнях прийняття 

управлінських рішень. Обґрунтовано методичний інструментарій оцінювання 

системи управління товарними запасами за рівнями прийняття управлінських 

рішень та розроблено науково-методичний підхід до визначення планової 

величини товарних запасів підприємства роздрібної торгівлі з урахуванням 

результатів інтегрованого АВС-XYZ-аналізу. 

 

 

415. Омельченко С.Б. Технологія напівфабрикату збивного з 

використанням какао-масла : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 /                       

С.Б. Омельченко. – Харків, 2016. – 302 с. – Науковий керівник –                      

А.Б. Горальчук. 

 

У дисертації науково обґрунтовано та розроблено технологію 

напівфабрикату збивного з використанням какао-масла. 

Обґрунтовано використання сухого знежиреного молока, поверхнево-

активних речовин (ПАР), какао-масла та смакових компонентів у технології 

напівфабрикату збивного. Установлено залежності піноутворюючої здатності, 

стійкості, механічної міцності піноемульсійних систем та ступеня дестабілізації 

жиру від вмісту сухого знежиреного молока, ПАР, какао-масла. Обґрунтовано 

раціональний вміст основних рецептурних компонентів і технологічні 

параметри виробництва напівфабрикату збивного з використанням какао-масла. 

Розроблено рекомендації щодо використання напівфабрикату збивного з 

використанням какао-масла для солодких страв та кремів оздоблювальних.  

Розроблено та затверджено нормативну документацію (ТУ У 0.7-01566330-

290:2014 «Суміш рідка для збивання «Аir cream» (Еір крім)» та технологічну 

інструкцію з її виробництва). Визначено економічну ефективність 

упровадження розробок. 

 

 

416. Паламарек К.В. Технологія овочевих паст з йодовмісною сировиною 

: дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / К.В. Паламарек. – Київ, 2016. – 329 с. – 

Науковий керівник – М.І. Пересічний. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробленню 

новітніх технологій овочевих паст з йодовмісною сировиною. 

У дисертаційній роботі досліджено напрями аліментарної профілактики 

йододефіциту і використання йодовмісної сировини у харчуванні населення. 

Обґрунтовано вибір йодовмісної і рослинної сировини та молочної продукції 
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для виробництва комбінованих овочевих паст. Визначено та обґрунтовано 

технологічні параметри і режими одержання пюре з овочів та овочевих паст із 

йодовмісною сировиною із заданими функціонально-технологічними 

властивостями. Оптимізовано сировинний склад та розроблено технологію 

виробництва овочевих паст із йодовмісною сировиною.  

Розроблено та затверджено нормативну та технологічну документацію на 

кулінарну продукцію з використанням овочевих паст з йодовмісною 

сировиною. Здійснено комплекс заходів щодо впровадження результатів 

досліджень у практику закладів ресторанного господарства та оцінено їх 

конкурентоспроможність. 

 

 

417. Рачкован О.Д. Формування стратегії адаптації підприємств торгівлі : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.Д. Рачкован. – Харків, 2016. – 317 с. – 

Науковий керівник – В.А. Гросул. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

науково-методичний інструментарій формування стратегії адаптації 

підприємств торгівлі.  

У роботі розглянуто сутність поняття «адаптація підприємства», 

аргументовано авторське бачення його змісту, розвинуто класифікацію видових 

проявів адаптації підприємства, сформульовано принципи та обґрунтовано 

структурно-логічну схему управління адаптацією підприємств, визначено 

сутність, цілі та об’єкти стратегії адаптації суб’єктів підприємництва у сфері 

торгівлі. 

Визначено ключові характеристики та здійснено оцінку рівня 

сприятливості зовнішнього середовища для розвитку підприємств торгівлі, 

розроблено науково-методичний підхід до оцінювання ресурсної складової 

адаптаційного потенціалу підприємств торгівлі, визначено склад та розроблено 

методичний інструментарій оцінки динамічних здатностей торговельного 

підприємства. 

Розроблено науково-методичний підхід до комплексної оцінки 

адаптаційного потенціалу підприємств торгівлі, обґрунтовано інтегрований 

підхід до формування стратегії адаптації торговельних підприємств; 

запропоновано методичний інструментарій вибору напряму розвитку 

торговельного підприємства за рівнями управління адаптацією. 

 

 

418. Ромащенко О.С. Управління товарними запасами підприємств 

торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. / О.С. Ромащенко. – Кривий Ріг, 

2016. – 252 с. – Науковий керівник – Л.В. Фролова. 
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Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних основ 

управління товарними запасами торговельного підприємства. 

У роботі уточнено поняття «товарні запаси». Обґрунтовано науково-

методичний підхід до визначення типу стратегії управління товарними 

запасами. Удосконалено науково-методичні положення щодо оцінки 

результативності управління товарними запасами торговельного підприємства. 

Запропоновано організаційно-методичний підхід до визначення політики 

взаємодії торговельного підприємства із постачальниками. Обґрунтовано 

науково-практичний підхід до оцінки рівня задоволеності споживача 

асортиментною політикою торговельного підприємства. Удосконалено 

методичний підхід до визначення типу політики управління товарними 

запасами. Запропоновано організаційно-методичний підхід до структурування 

товарного асортименту товарних запасів торговельного підприємства на основі 

АBC/FMR-матриці. Обґрунтовано науково-методичний підхід до оцінки якості 

управління товарними запасами торговельного підприємства. Запропоновано 

концептуальний підхід до управління товарними запасами торговельного 

підприємства. 

 

 

419. Сабадаш C.М. Обґрунтування енергоефективного процесу сушіння 

післяспиртової барди : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / C.М. Сабадаш. – 

Суми, 2016. – 233 с. – Науковий керівник – О.Р. Якуба. 

 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню енергоефективного процесу 

сушіння післяспиртової барди у псевдозрідженому шарі інертного носія.  

Науково обґрунтовано доцільність використання сушарок у 

псевдозрідженому шарі інертного носія для сушіння післяспиртової барди.  

Визначено оптимальні показники для сушіння післяспиртової барди у 

псевдозрідженому шарі інертного носія. Установлено залежності розрахунку 

швидкостей псевдозрідження від початку сушіння до винесення частинок. 

Одержано емпіричне рівняння для розрахунку діаметра ядра псевдозрідженого 

шару інертного носія при сушінні післяспиртової барди. Отримано рівняння 

теплообміну для сушіння післяспиртової барди на інертних тілах у 

псевдозрідженому шарі. Розроблено принципову технологічну схему, 

конструкцію апарата для сушіння післяспиртової барди у псевдозрідженому 

шарі інертного носія. Розраховано економічну ефективність від упровадження 

даної технології. Упроваджено результати досліджень у виробництво та 

навчальний процес. 
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420. Сефіханова К.А. Удосконалення технологій напівфабрикатів білково-

вуглеводних з використанням каротиновмісної рослинної сировини : дис. ... 

канд. техн. наук : 05.18.16 / К.А. Сефіханова. – Харків, 2016. – 334 с. – 

Науковий керівник – І.В. Золотухіна. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтованню та розробці технологій 

напівфабрикатів білково-вуглеводних із використанням каротиновмісної 

рослинної сировини. 

Досліджено склад і властивості пюре з рослинної сировини з огляду на їх 

потенційне застосування в технологіях напівфабрикатів білково-вуглеводних із 

використанням каротиновмісної рослинної сировини. Досліджено протекторну 

дію стабілізатора «Астрі Гель» на біологічно активні речовини каротиновмісної 

рослинної сировини. Обґрунтовано та розроблено технологічні схеми 

виробництва напівфабрикатів білково-вуглеводних із використанням 

каротиновмісної рослинної сировини. Визначено показники, що 

характеризують харчову цінність розроблених напівфабрикатів. Здійснено 

впровадження нових технологій у закладах ресторанного господарства України. 

Наведено дані щодо економічної ефективності від упровадження нових 

напівфабрикатів у виробництво. 

 

 

421. Соболев В.Л. Оцінювання ефективності маркетингової діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /               

В.Л. Соболев. – Харків, 2016. – 359 с. – Науковий керівник – О.В. Жегус. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці теоретико-

методичних засад і практичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності 

маркетингової діяльності підприємств роздрібної торгівлі. 

Узагальнено теоретичні положення та уточнено сутність поняття 

«ефективність маркетингової діяльності», опрацьовано методичні підходи до 

оцінювання ефективності маркетингової діяльності, сформовано систему 

складових ефективності маркетингової діяльності.  

Здійснено стратегічний аналіз впливу чинників макросередовища на 

функціонування підприємств роздрібної торгівлі, із використанням 

запропонованого науково-методичного підходу, оцінено ефективність 

маркетингової діяльності підприємства роздрібної торгівлі сектору FMCG 

різних форматів. Проаналізовано поведінку покупців та рівень їх задоволеності 

послугами підприємств роздрібної торгівлі м. Харкова. 

Розвинуто науково-практичний підхід до управління маркетинговою 

діяльністю, надано практичні рекомендації щодо прийняття маркетингових 

рішень, спрямованих на підвищення ефективності маркетингової діяльності 
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підприємств роздрібної торгівлі. Запропоновано інструментарій та визначено 

рівень лояльності покупців до магазину. 

 

 

422. Соколовська О.О. Формування якості пастильних виробів із 

використанням стевії та еламіну : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 /              

О.О. Соколовська. – Харків, 2016. – 309 с. – Науковий керівник – Г.І. Дюкарева. 

 

У дисертації науково обґрунтовано формування якості пастильних виробів 

із використанням стевії та еламіну та надано товарознавчу характеристику 

розробленої продукції. 

Проведено маркетингові дослідження щодо доцільності розробки 

пастильних виробів зі зниженим вмістом цукру та фортифікованих йодом. 

Реалізовано можливість використання водного екстракту стевії, стевіозиду та 

еламіну, установлено їх раціональні концентрації. Проведено товарознавчу 

оцінку розроблених виробів, досліджено вміст йоду та розраховано їх 

глікемічний індекс. Визначено зміни якості в процесі зберігання, установлено 

терміни та умови зберігання розробленої продукції. Доведено ефективність 

застосування біоксально-орієнтованих поліпропіленових пакетів під час 

зберігання виробів. Визначено ступінь засвоєння йоду та нормалізацію 

гормонів, що беруть участь у регулюванні рівня цукру в крові під час 

проведення клінічної апробації. Доведено соціальну та економічну 

ефективність, проведено інтегральну оцінку якості розроблених виробів, які 

було впроваджено у виробництво та навчальний процес. 

 

 

423. Степанькова Г.В. Технологія хліба пшеничного з використанням 

продуктів переробки зародків вівса та кукурудзи : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.01 / Г.В. Степанькова. – Харків, 2016. – 280 с. – Науковий керівник –

С.Г. Олійник. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню використання шроту 

зародків вівса та жмиху зародків кукурудзи в технології хліба пшеничного 

підвищеної харчової та біологічної цінності. Встановлено, що за додавання 

дослідних добавок, особливо шроту зародків вівса, зростають в’язко-пружні 

властивості тіста. Доведено, що за їх наявності інтенсифікуються процеси 

кислотонакопичення та газоутворення в тісті, що є підставою для скорочення 

тривалості його дозрівання. На основі результатів експериментальних 

досліджень удосконалено технологію хліба пшеничного зі шротом зародків 

вівса та жмихом зародків кукурудзи, а також розроблено асортимент виробів, 

на який затверджено нормативну документацію. Нові види хліба 
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характеризуються високими органолептичними та фізико-хімічними 

показниками якості, підвищеним вмістом незамінних амінокислот, харчових 

волокон, вітамінів Е, В1, РР, магнію, заліза, низькомолекулярних фенольних 

сполук та дубильних речовин, що дозволяє рекомендувати їх для оздоровчого 

та лікувально-профілактичного харчування. 

Удосконалена технологія апробована і впроваджена на хлібопекарських 

підприємствах м. Харків та Харківської області, а також у навчальний процес 

ХДУХТ. Розраховано економічну ефективність від реалізації нових виробів. 

 

 

424. Тарасенко Т.А. Удосконалення технології кулінарної продукції з 

борошна шляхом використання сушених овочів : дис. ... канд. техн. наук : 

05.18.16 / Т.А. Тарасенко. – Харків, 2016. – 286 с. – Науковий керівник –

В.В. Євлаш. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та вдосконаленню 

технології борошняної кулінарної страви млинчикового напівфабрикату 

(оболонка), борошняного кулінарного виробу булочки «Пісна» шляхом 

використання сушених подрібнених капусти, кабачків та топінамбура. 

Науково обґрунтовано раціональні режими сушіння капусти, кабачків, 

топінамбура способом зі змішаним теплопідведенням. Отримано сушені 

подрібнені капуста, кабачки, топінамбур різного ступеня подрібнення. 

Удосконалено технологічну схему виробництва борошняної кулінарної 

страви млинчиків-напівфабрикату (оболонка) із сушеними подрібненими 

капустою, кабачками, топінамбуром. Завдяки своїм функціонально-

технологічним властивостям сушені подрібнені капуста, кабачки, топінамбур 

дозволили сформувати структуру тіста більш в’язкої консистенції за однакової 

вологості дослідного і контрольного зразків. 

Удосконалено технологію виробництва борошняного кулінарного виробу 

булочки «Пісна» шляхом внесення сушеної подрібненої капусти.  

Розроблено та затверджено нормативну та технологічну документацію, 

здійснено заходи із упровадження удосконалених технологій в закладах 

ресторанного господарства. Визначено економічну ефективність від 

упровадження продукту у виробництво. 

 

 

425. Тихонченко Р.С. Формування клієнтоорієнтованої стратегії у 

підприємствах роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /           

Р.С. Тихонченко. – Харків, 2016. – 227 с. – Науковий керівник –                      

Н.С. Краснокутська. 
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У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методичні засади та науково-

методичні підходи до формування клієнтоорієнтованих стратегій у 

підприємствах роздрібної торгівлі. 

Узагальнено теоретичні положення та розкрито зміст клієнтоорієнтованого 

управління на підприємстві; визначено зміст систематизовано підходи до 

класифікації клієнтоорієнтованих стратегій підприємств роздрібної торгівлі; 

розроблено структурно-логічну модель процесного підходу до формування 

клієнтоорієнтованої стратегії підприємства роздрібної торгівлі. З метою 

формування аналітичного підґрунтя виділено фактори та досліджено вплив 

PEST-середовища на клієнтоорієнтованість підприємств роздрібної торгівлі; 

обґрунтовано напрями та систему показників оцінки готовності торговельних 

підприємств до впровадження клієнтоорієнтованих стратегій. У контексті 

розвитку методології стратегічного управління розвинуто науково-методичні 

підходи до вибору клієнтоорієнтованої стратегії на основі матричних методів; 

запропоновано науково-методичний підхід до обгрунтування стратегічних 

напрямів лідогенерації з метою підвищення клієнтоорієнтованості підприємств 

роздрібної торгівлі, обґрунтовано критерії та методи збільшення клієнтської 

цінності у підприємствах роздрібної торгівлі. 

 

 

426. Філіна С.В. Процесний менеджмент торговельних підприємств 

споживчої кооперації України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С.В. Філіна. 

– Полтава, 2016. – 223 с. – Науковий керівник – Т.А. Костишина. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади, розроблено 

методичні та практичні рекомендації щодо впровадження процесного 

менеджменту на торговельних підприємствах споживчої кооперації. 

У роботі досліджено понятійний апарат процесного менеджменту, 

аргументовано авторське бачення змісту понять «процесний менеджмент», 

«бізнес-процес», досліджено еволюцію наукових підходів до процесного 

управління, запропоновано структурно-логічну схему впровадження 

процесного менеджменту на торговельних підприємствах спожичої кооперації. 

Визначено основні етапи оцінки реалізації функцій управління у діяльності 

торговельних підприємств споживчої кооперації. 

Сформовано концептуальні засади впровадження процесного 

менеджменту, розроблено системний підхід до оцінки ефективності процесного 

менеджменту та обґрунтовано методичні засади оптимізації бізнес-процесів 

торговельних підприємств споживчої кооперації. 
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427. Шеховцова Д.Д. Облік та аудит витрат підприємств ресторанного 

господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Д.Д. Шеховцова. – Харків, 

2016. – 279 с. – Науковий керівник – А.В. Янчев. 

 

Дисертацію присвячено обґрунтованню теоретичних засад та розробці 

методичних рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту витрат відповідно 

до інформаційних потреб системи управління підприємств ресторанного 

господарства. 

Визначено стан та перспективи розвитку підприємств ресторанного 

господарства, розроблено класифікацію кейтерингових послуг. Зроблено 

уточнення змісту категорії «витрати ресторанного господарства», удосконалено 

класифікацію витрат, визначено концептуальні засади формування обліково-

інформаційного забезпечення управління витратами на підприємствах 

ресторанного господарства. 

Удосконалено організацію обліку витрат підприємств ресторанного 

господарства, розроблено структуру облікової політики в частині витрат та 

пакет управлінської звітності. Запропоновано науково-методичний підхід до 

обліку витрат за процесами діяльності підприємств ресторанного господарства, 

визначено організаційні засади обліку витрат в управлінських інформаційних 

системах. 

Визначено концептуальні основи організації аудиту витрат, удосконалено 

організаційне забезпечення внутрішнього аудиту витрат, запропоновано 

методичний підхід до проведення аналітичних процедур аудиту витрат на 

підприємствах ресторанного господарства 

 

 

428. Шурдук І.В. Удосконалення якості м’ясних емульсійних виробів, 

збагачених на кальцій : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / І.В. Шурдук. – 

Харків, 2016. – 279 с. – Науковий керівник – М.Л. Серік. 

 

Дисертацію присвячено удосконаленню якості м’ясних емульсійних 

виробів шляхом використання добавки білково-мінеральної (ДБМ).  

Науково обґрунтовано доцільність створення нових м’ясних продуктів 

харчування з підвищеним вмістом засвоюваних сполук кальцію. Комплексно 

досліджено вплив нової білково-мінеральної добавки на споживні 

характеристики м’ясних емульсійних виробів. Встановлено нові закономірності 

впливу ДБМ на вологозв'язуючі та жироутримуючі, емульсійні, структурно-

механічні, мікроструктурні властивості м’ясних систем. Обґрунтовано 

раціональну кількість використання ДБМ у складі м’ясних емульсійних виробів 

на рівні 7,0…8,0%. Доведена відсутність негативного впливу ДБМ на 

органолептичні характеристики м’ясних емульсійних виробів. Встановлена 
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відповідність показників безпечності розробленої продукції чинним вимогам. 

Доведено позитивний вплив ДБМ на мікробіологічну стабільність м’ясних 

емульсійних виробів та розвиток окисних процесів ліпідів. 

Визначено вплив ДБМ на біологічну цінність м’ясних емульсійних 

виробів. Запропоновано метод визначення форм кальцію в м’ясних емульсійних 

виробах, що виготовлені з використанням ДБМ. Встановлено, що в розробленій 

продукції 61,2…62,0% від загального вмісту кальцію становить органічний 

білокзв’язаний кальцій, який має більшу метаболічну активність порівняно з 

його неорганічними та низькомолекулярними органічними сполуками.  

Проведено інтегральну оцінку якості розробленої продукції. Розроблено 

проект нормативної документації на м’ясні емульсійні вироби з ДБМ. Виконано 

комплекс робіт з апробації та впровадження результатів досліджень у 

виробництво та навчальний процес. 

 

 

429. Яковлєв О.В. Удосконалення процесу соління риби океанічного 

промислу за допомогою ультразвуку та його апаратурне оформлення : дис. ... 

канд. техн. наук : 05.18.12 / О.В. Яковлєв. – Харків, 2016. – 247 с. – Науковий 

керівник – Г.М. Постнов. 

 

Дисертацію присвячено інтенсифікації процесу соління риби океанічного 

промислу за допомогою ультразвуку.  

Теоретично обґрунтовано можливість інтенсифікації процесу соління за 

допомогою ультразвуку. Розроблено математичну модель впливу 

ультразвукової обробки на процес внутрішнього масопереносу під час соління 

риби. Отримано уточнену формулу для розрахунку тривалості соління в умовах 

ультразвукового впливу, що враховує індивідуальні характерні розміри риби 

(габаритні розміри і відношення об’єму до площі поверхні), коефіцієнт 

масовіддачі й коефіцієнт дифузії. Досліджено кінетику дифузії NaCl у рибі за 

умов тузлучного соління. За результатами органолептичних та 

мікробіологічних досліджень встановлено, що зразки солоної риби 

відповідають вимогам нормативної документації. 

Визначено раціональні параметри процесу соління риби за допомогою 

ультразвукової обробки тривалістю 10…15 хв і частотою 30 кГц.  

Розроблено апарат для соління риби за допомогою ультразвуку. Здійснено 

комплекс заходів щодо впровадження результатів досліджень у виробництво. 
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Прогресс науки определяется  

трудами ее ученых 

 и ценностью их открытий. 

Луи Пастер 

 

 

РОЗДІЛ III 

 

 

ДИС РТАЦІЇ НАУКОВЦІВ ХДУХТ, 

 ЗАХИЩ НІ В ІНШИХ УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 

 

1953 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

430. *Левин И.И. Вопросы учета объема и себестоимости автоперевозок в 

автотранспортных хозяйствах советской торговли : дисс. … канд. экон. наук / 

И.И. Левин. – Харьков, 1953. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском государственном 

университете им. М. Горького.  
 

 

431. *Красницкий Ю.Г. Хозяйственный расчет в розничных 

предприятиях государственной торговли : дисс. ... канд. экон. наук / 

Ю.Г. Красницкий. – Харьков, 1953. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском государственном 

университете им. М. Горького.  
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1961 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

432. Дуденко Н.В. Эволюция малых форм туберкулеза : дисс. … канд. мед. 

наук / Н.В. Дуденко. – Харьков, 1961. – Научный руководитель –

Л.Й. Вильнянский.  

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском медицинском институте.  

 

У роботі представлені результати наукових досліджень із вивчення 

особливостей протікання початкових форм туберкульозу у хворих різного віку. 

Розроблений і апробований курс комплексної терапії. 
 

 

1963 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

433. *Менделеев И.С. Комбинированные машины постоянного тока 250 : 

дисс. … канд. экон. наук / И.С. Менделеев. – Львов. 1963. 

 

Защита диссертации состоялась во Львовском политехническом институте. 
 

 

1967 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

434. *Мокшанина И.М. Экономическая эффективность осушения 

заболоченных сосновых насаждений в Полесье УССР : дисс. ... канд. экон. наук 

/ И.М. Мокшанина. – Харьков, 1967.  

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском сельскохозяйственном 

институте им. В.В. Докучаева.  
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435. *Мороз И.Д. Экономика торговли важнейшими продовольственными 

товарами : дисс. ... канд. экон. наук / И.Д. Мороз. – Харьков, 1967. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском государственном 

университете им. М. Горького. 

 

 

436. Ромоданов И.С. Внутримолекулярная водородная связь и 

сверхтонкое расщепление на протоны гидроксильных групп : дисс. … канд. 

хим. наук / И.С. Ромоданов. – Харьков, 1967. – 100 с. – Научный руководитель 

– А.Е. Луцкий. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском политехническом 

институте. 

 

Применение метода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) для 

изучения водородной связи (ВС) ограничено тем, что он применим лишь для 

частиц с неспаренным электроном, т.е. свободных радикалов. Имеется лишь 

несколько работ, касающихся проявления ВС спектров ЭПР. 

Было показано, что в спектрах ЭП имеет место сверхтонкое расщепление 

на протонах гидроксильных групп. 

Представляло интерес проведення систематического изучения влияния 

внутримолекулярных водородных связей ВВС на спектр ЭПР. Для этого были 

выбраны различные окси- и аминозамещеные антросемихиноны.  
 

 

1968 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

437. Анохина В.И. Влияние сортовых особенностей томатов на 

качественные изменения томатопродуктов в процессе хранения в полимерной 

таре : дисс. … канд. техн. наук : 371 / В.И. Анохина. – Одесса, 1968. – 196 с. – 

Научные руководители: А.Л. Фельдман, П.Ф. Сокол.  

 

Защита диссертации  состоялась в Одесском технологическом институте 

пищевой и холодильной промышленности. 

 

Диссертационная работа посвящена изучению пищевой ценности томатов 

и продуктов их переработки, а также возможности использования тары из 
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полимерных материалов, обеспечивающих качественное сохранение 

томатопродуктов. На основании проведенных исследований химического 

состава районированных, новых и перспективных сортов томатов различных 

групп скороспелости, выращенных в южной части лесостепи УССР, дана 

характеристика их пищевой ценности по содержанию важнейших природных 

компонентов.  

Получены новые данные о возможности использования полиэтиленовых 

вкладышей для засола томатов. Применение вкладышей способствует чистоте 

брожения, большему накоплению молочной кислоты, лучшему сохранению 

витамина С и получению соленой продукции с более высокими 

органолептическими показателями. 

Опытным путём установлена возможность консервирования и хранения 

томатного сока и томат-пюре в пакетах из различных полимерных материалов. 

По органолептическим признакам лучшим, не уступающим контрольному 

образцу, является томатный сок, консервированный в пакетах из пленки ПЛ-1-

 60.  

Проведенные опыты и производственные испытания позволяют 

рекомендовать полиэтиленовые вкладыши при засоле овощей и хранении 

концентрированных томатопродуктов. 

 

 

438. *Князев Ю.Р. Экспериментальное исследование длинних дуг 

высокого давления в аргоне, гелии и водороде : дисс. … канд. физ.-мат. наук / 

Ю.Р. Князев. – Харьков, 1968. – Научные руководители: Е.С. Боровик,          

Р.В. Митин.  

 

У дисертації розглядаються дослідження електричної дуги при тисках до 

100 атм. Розроблено методи створення густої дугової плазми і дослідження ролі 

випромінювання в балансі енергії густої дугової плазми. Для отримання плазми 

у великих об’ємах застосований метод стабілізації довгого дугового стовпа 

розряду за допомогою швидкого обертання оточуючого дугу газу. У роботі 

також проведені дослідження основних електричних, теплових та оптичних 

характеристик дугової плазми, вимірена яскравість дуги, визначена поверхнева 

температура імпульсних дуг і температура в стовпі дугового розряда. 
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439. Козлов В.Н. Исследование способа ферментной обработки сухого 

обезжиренного молока и пищевого казеина : дисс. … канд. техн. наук : 377 / 

В.Н. Козлов. – Москва, 1968. – 190 с. – Научный руководитель – В.Б. Тылкин. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Целью работы является исследование способа ферментативной обработки 

сухого обезжиренного молока и пищевого казеина для придания им новых 

товароведных свойств, которые позволили бы расширить область их 

применения для пищевых целей.  

Изучены физико-химические, биохимические и органолептические 

свойства сухого обезжиренного молока и пищевого казеина кальциевого 

осаждения, подготовленных к ферментации. Исследован процесс 

протеолитического расщепления белков молока в исследуемых продуктах при 

воздействии на них панкреатина и оризина, установлены оптимальные условия 

ферментативной обработки. Электронно-микроскопическими исследованиями 

установлен различный характер расщепления белков сухого обезжиренного 

молока пленочной сушки и молочного белка, выделенного хлористым 

кальцием, под действием оризина. На основе ферментированных продуктов из 

сухого обезжиренного молока пленочной сушки и казеина кальциевого 

осаждения разработан способ получения полуфабриката для плавления, 

который опробован в производстве плавленых сыров. Установлены условия и 

сроки хранения ферментированных продуктов. 

 

 

440. Крутовий Ж.А. Динаміка, балістика та керування рухом літальних 

апаратів : дис. … канд. техн. наук / Ж.А. Крутовий. – Харків, 1968. – 200 с. – 

Науковий керівник – О.М. Нудельман. 

 

Захист відбувся у Харківському військовому інженерно-командному 

училищі. 

 

Досліджена низка актуальних проблем створення систем управління 

літальними апаратами спеціального призначення. 
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441. Осинская Л.И. Строение, окраска и некоторые превращения 

дианилов глутаконового альдегида : дисс. … канд. хим. наук : 072 /                 

Л.И. Осинская. – Харьков, 1968. – 198 с. – Научный руководитель –                   

Н.Е. Григорьева.  

 

Защита состоялась в Харьковском национальном университете               

им. М. Горького. 

 

Работа посвящена изучению некоторых химических и физических 

свойств дианилов глутаконового альдегида, которые используются 

преимущественно для получения инфракрасных сенсибилизаторов, хотя могут 

служить промежуточными продуктами для синтеза соединений разных классов.  

Измерены ИК-спектры 14 дианилов глутаконового альдегида, сделано 

отнесение частот и выявлены векоторые закономерности, связывающие 

характеристические частоты групп с их строением. Изучены спектры щелочных 

солей дианилов, проведено сравнение их со спектрами катионов. Глубокая 

окраска анионов, вероятно, обусловлена большей симметрией молекулы по 

сравнению с катионами. Получена сравнительная основность 14 дианилов, 

которая находится в прямой зависимости от электронного влияния 

заместителей. Дианилы нельзя отнести к типичным сольватохромным 

соединениям вследствие химического взаимодействия с некоторыми 

растворителями.  

Исследование продуктов гидрирования и превращения дианилов показало, 

что они могут найти применение для получения малодоступных 

жирноароматических диаминов и некоторых производных пиридина. 

 

 

442. *Павлицкая К.В. Рост материального благосостояния населения и 

изменение состава потребления в Дагестане : дисс. … канд. экон. наук : 590 / 

К.В. Павлицкая. – Ростов-на-Дону, 1968. 

 

Защита диссертации состоялась в Ростовском-на-Дону институте 

народного хозяйства. 
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1969 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

 443. Беляев М.И. Исследование и обоснование технологических и 

теплообменных характеристик электросковород для предприятий 

общественного питания : дисс. ... канд. техн. наук : 175 / М. И. Беляев. – Москва, 

1969. – Научный руководитель – А.Н. Вышелесский, научный консультант – 

Л.И. Гордон. 

 

 Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

 В диссертации определены основные недостатки электросковород, 

используемых на предприятиях общественного питания: высокая 

неравномерность температурных полей жарочных поверхностей, 

неудовлетворительные теплотехнические и технологические показатели. Для 

устранения этих недостатков предложен способ обогрева электросковород 

ТЭНами, встроенными в днища.  

 Созданы экспериментальные установки и разработана методика 

исследования электросковород. 

 На основе экспериментов разработаны технологические требования, 

необходимые для создания рациональных конструкций электросковород. 

 Исследована динамика изменения основных технологических 

характеристик подсолнечного масла при его длительном нагреве.  

 Созданы экспериментальные установки и разработана методика для 

определения коэффициента теплоотдачи от жарочной поверхности 

электросковороды к тонкому слою подсолнечного масла как при свободном, так 

и при вынужденном его движении. 

 Установлена зависимость между термическими параметрами 

подсолнечного масла в жидкой фазе. 

 На основе проведенных исследований созданы опытные образцы двух 

новых конструкций электросковород, в днища которых залиты ТЭНы. 

Испытания этих электросковород показали их высокую экономическую 

эффективность. 
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444. Бережной И.Г. Резервы повышения экономической эффективности в 

общественном питании : дисс. ... канд. экон. наук : 08.594 / И.Г. Бережной. – 

Харьков, 1969. – 240 с. – Научный руководитель – Е.Я. Линецкий.  

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском государственном 

университете им. А.М. Горького. 

 

В диссертации исследуются вопросы:  

– сфера обслуживания и роль общественного питания в ней;  

– резервы повышения эффективности основных фондов общественного 

питания;  

– выявление резервов измерения экономической эффективности этой 

отрасли. 

В работе рассматриваются динамика и структура издержек общественного 

питания. Изложены материалы сравнительного анализа, показывающие, что из 

всех учитываемых и планируемых статей издержек общественного питания 

преобладающий уровень затрат падает лишь на три из них. 

Основное внимание сосредоточено на изучении экономической 

эффективности предприятий и организаций общественного питания. Сделаны 

обобщенные выводы, даны рекомендации по дальнейшему улучшению 

организации и экономики общественного питания, повышению эффективности 

сферы обслуживания. 

 

 

445. Плевако В.П. Некоторые задачи теории упругости неоднородных 

сред : дисс. ... канд. техн. наук : 01.02. / В.П. Плевако. – Харьков, 1969. – 

Научный руководитель – Б.И. Коган. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском инженерно-строительном 

институте. 

 

Дисертацію присвячено методам побудови аналітичних розв’язків задач 

теорії пружності для тіл із одномірною неоднорідністю характеристик 

пружності матеріалу. Знайдено три  типи так званих загальних розв’язків, тобто 

зведення вихідних задач до розв’язування відомих рівнянь математичної 

фізики. Числові результати отримані для неоднорідних тіл, параметри 

пружності яких описуються найпростішими функціями однієї декартової 

координати. Це тіла типу циліндра, а також багатошарові конструкції, що 

спираються на так звані вінклеровські підвалини й перебувають  під чином 

прикладених до поверхонь нормальних до них зсувних сил. 
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Отримані результати були використані для визначення напруженого й 

деформованого станів автомобільних доріг. 
 

 

446. Юрина Э.В. Исследование влияния поташа озерного и некоторых 

поверхностноактивных веществ на улучшение качества макаронных изделий 

типа дунганской лапши : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.16 / Э.В. Юрина. – 

Москва, 1969. – Научный руководитель – Е.П. Козьмина.  

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Метою дослідження є наукове обґрунтування технології макаронних 

виробів типу дунганської локшини з використанням поташу озерного та 

поверхнево-активних речовин. 

Наукова новизна роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 

використання поташу озерного для поліпшення якості макаронних виробів типу 

дунганської локшини. Його використання дозволяє поліпшити реологічні 

властивості тіста, підвищує стійкість виробів під час варіння. Вивчення 

структурно-механічних характеристик тіста для локшини дунганської показало, 

що під дією поташу озерного збільшується модуль пружності тіста до 74%, 

період релаксації до 52%, в’язкість в 2,5 рази, тобто структура тіста стає більш 

міцною.  

На підставі результатів дослідження розроблено нормативну документацію 

на макаронні вироби типу дунганської локшини з використанням поташу. 
 

1970 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

447. *Павлоцкая Л.Ф. Некоторые биохимические показатели в 

клинической характеристике глоссалгии : дисс. … канд. мед. наук : 14.771 / 

Л.Ф. Павлоцкая. – Харьков, 1970. – Научные руководители: В.А. Никитин,      

М.М. Эйдельман. 

 

Защита диссертации состоялась в Украинском институте 

усовершенствования врачей. 

 

Дисертаційна робота була першою, що присвячена захворюванням язика – 

глоссалгії. 
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Мета роботи полягала у вивченні особливостей сімптології глоссалгії за 

умов її поєднання з різними захворюваннями органів та систем і дії місцевих 

травмуючих факторів. Для уточнення патогенеза різних кліничних форм 

глоссалгії вивчалось функційне становище вегетативної нервової системи за 

допомогою ряду біохімічних показників слини (швидкість, рН, секреції, 

активність амілази, зміст  Na і К, буферну ємність по кислоті та лугу), крові 

(активність ацетілхолінестерази), сечі (екскрекція катехоламінів). 

Під спостереженням знаходилось 90 хворих на глоссалгію, 53 людини 

контрольної групи з різними захворюваннями, але без глоссалгії, пройшли 

санацію порожнечі рота та отримали повне кліничне обстеження у 

терапевтичному і неврологічному відділеннях міської лікарні. 

Встановлено, що глоссалгія не є самостійним захворюванням. Клінична 

картина її залежить від тих захворювань, на фоні яких вона виникла, а в 

патогенезі значна роль належить порушенням функційного стану вегетативної 

нервової системи. 

 

 

448. Чуйко А.М. Некоторые динамические задачи теории круговых 

оболочек : дисс. … канд. техн. наук / А.М. Чуйко. – Харьков, 1970. – Научный 

руководитель – Д.Е. Липовский. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском высшем командно-

инженерном училище. 

 

Тонкостенные оболочки, нашедшие широкое применение в авиа- и 

ракетостроении, космонавтике, промышленном и гражданском строительстве в 

процессе эксплуатации испытывают воздействие сложного комплекса 

статических и динамических нагрузок. При транспортировке в полете корпус 

летательного аппарата воспринимает усилия, имеющие периодические 

составляющие, спектр частот которых, как правило, находится в весьма 

широких пределах. Зная частоты и формы собственных колебаний 

конструкций, а также частоты и амплитуды возбуждающих сил, можно, с одной 

стороны, указать резонансные режимы и области динамической 

неустойчивости, а с другой, – определить напряжения, возникающие при 

вынужденных и параметрических колебаниях. Кроме того, оболочки 

современных летательных аппаратов и двигателей во многих случаях 

подвергаются воздействию кратковременных (импульсных) нагрузок. 

Однако до сих пор в научной литературе не исследованы многие 

практически важные вопросы динамической устойчивости. Нет 

удовлетворительных рекомендаций по оценке несущей способности 

тонкостенных оболочек при импульсном нагружении. Недостаточно 
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экспериментальных исследований, поставленных на современном научно-

техническом уровне. 

Цель настоящей работы – теоретическое и экспериментальное 

исследование поведения тонкостенных оболочек при импульсном нагружении 

радиальным давлением и анализ влияния различных конструктивных факторов 

на динамическую устойчивость. 
 

 

1971 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

449. *Кащеева Г.М. Влияние улучшителей хлебопекарных свойств муки 

на процесс приготовления пшеничного хлеба и его качество : дисс. … канд. 

техн. наук : 05.18.01 / Г.М. Кащеева. – Москва, 1971. – Научный руководитель –  

И.А. Попадич. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском технологическом институте 

пищевой промышленности. 

 

 

450. *Оспіщев В.І. Рентабельність у підприємствах харчування : дис. … 

канд. екон. наук : 08.06.04 / В.І. Оспіщев. – Москва, 1971. 

 

Захист дисертації відбувся у Донецькому інституті радянської торгівлі. 
 

 

1972 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

451 *Васильева Л.П. Вопросы совершенствования методики технико-

экономического планирования с применением ЭММ и ЭВМ на 

металлургических предприятиях : дисс. … канд. экон. наук : 00.05 /                

Л.П. Васильева. – Москва, 1972. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском инженерно-экономическом 

институте им. Серго Орджоникидзе. 

 



 
 

~ 270 ~ 
 

452. *Шишкин В.Н. Алгоритмы оптимального однорядного размещения 

заготовок произвольной геометрической формы : дисс. … канд. техн. наук : 255 

/ В.Н. Шишкин. – Харьков, 1972. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском институте 

радиоэлектроники. 
 

 

1973 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

453. *Гнатюк А.И. Исследование время импульсных преобразователей 

информации, основанных на принципе совпадений регулярных импульсных 

последовательностей : дисс. … канд. техн. наук : 05.13.01 / А.И. Гнатюк. –

Харьков, 1973. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском институте 

радиоэлектроники 

 

 

454. Положенцев Г.Н. Исследование и обоснование технологических и 

теплообменных характеристик фритюрниц непрерывного действия с 

вакуумированной жарочной ванной : дисс. … канд. техн. наук: 05.02.14 / 

Г.Н. Положенцев. – Москва, 1973. – Научные руководители: 

А.Н. Вышелесский, М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

В работе впервые рассматривается вопрос об использовании 

вакуумирования жарочных ванн-фритюрниц непрерывного действия и о 

комбинированном способе жарения продуктов в большом количестве жира. 

Исследуется специфика теплообмена в жарочных ваннах при пониженном 

давлении. Впервые получены основные физико-химические и теплообменные 

характеристики специальных термостойких жиров («Белорусского» и 

«Украинского»), применяемых в качестве фритюра при жарении продуктов как 

при атмосферном давлении, так и вакууме (–500 и –700 мм рт. ст.). 

Исследования позволили получить обобщенные зависимости между 



 
 

~ 271 ~ 
 

режимными и геометрическими параметрами при вакуумировании жарочных 

ванн-фритюрниц. 

 

 

455. Филипенко А. В. Эффективность трудовых затрат в общественном 

питании : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А.В. Филиппенко. – Киев, 1973. 

 

Защита диссертации состоялась в Украинском научно-исследовательском 

институте торговли и общественного питания. 

 
 

1974 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

456. Дуденко Н.В. Ожирение у детей и подростков : дисс. … д-ра мед. наук 

: 14.00.09 / Н.В. Дуденко. – Харьков, 1974. – Научный консультант –

О.П. Тихонова. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском медицинском институте. 

 

У роботі подано результати наукових досліджень, які дають підстави 

говорити про наявність певних особливостей динаміки клінічного перебігу і 

результатів різних форм ожиріння в дитячому і підлітковому віці. 

Робота вказує на необхідність ранньої діагностики своєчасного 

застосування засобів раціональної, диференційованої терапії з метою 

профілактики розвитку маніфестних, безповоротних форм тучності, що важко 

піддаються лікуванню. 

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

457. Беляева Л.М. Исследование факторов, влияющих на качество 

изделий из пресного слоеного теста и пути совершенствования его 

производства : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.16 / Л.М. Беляева. – Москва, 

1974. – Научные руководители: Е.П. Козьмина, Э.В. Юрина. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 
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В работе впервые комплексно рассматриваются вопросы влияния 

различной технологии производства изделий из слоеного теста – традиционной 

и так называемого «быстрого способа», разработаны рекомендации по 

использованию теста, приготовленного новым способом, для изготовления 

изделий. 

Изучено влияние разных жиров – сливочного масла, сливочного 

маргарина кондитерского (ГОСТ 240-72), эмульгаторов (Т-1, Т-2 эмульквика) и 

сметаны – на качество готовых изделий. 

Исследовано влияние способов выпечки изделий из слоеного теста в поле 

токов СВЧ, разработан новый способ выпечки изделий, заключающийся в 

комбинировании СВЧ-нагрева и традиционного. Изучены механизм 

слоеобразования и тепломассопереноса при различных способах выпечки 

слоеного теста. 

Исследованы изменения качества жиров при различных способах 

выпечки. Разработан комбинированный способ выпечки изделий из слоеного 

теста с применением аппарата непрерывного действия, реализующего 

комбинированный способ выпечки. 

 
 

458. *Вичисенко Л.П. Динамика упругой электромеханической системы 

шахтной подъемной установки с асинхронным приводом : дисс. … канд. техн. 

наук / Л.П. Вичисенко. – Тбилиси, 1974. – Научный руководитель – 

Б.Л. Давыдов. 

 

Защита диссертации состоялась в Грузинском государственном 

политехническом институте. 

 

В диссертации разработана методика динамического расчета шахтной 

подъемной установки как единого электромеханического агрегата, состоящего 

из комплекса упругих звеньев, приводящихся асинхронным электродвигателем, 

характеристики которого определяются параметрами всей установки. При этом 

учитываются переменные упругие характеристики подъемных канатов как 

наиболее податливых звеньев механической части машины, диссипация 

энергии в них, а также динамические характеристики асинхронного 

электропривода, значительно отличающиеся от общеизвестных статических.  

Показано, что усилия в элементах подъемной установки носят 

колебательный характер, а максимальное влияние на формирование 

динамических нагрузок оказывает контакторный запуск электронного 

двигателя. Демпфирование колебаний усилий от электродвигателя значительно 

большее, чем от диссипации энергии в канатах. Затухание колебаний, 
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вызванное упруго-вязкими свойствами каната, следует учитывать при 

равномерном движении и торможении.  

Исследована кинематика неуравновешенного подъема и определены 

динамические составляющие  в обеих ветвях каната в процессе 

многоступенчатого запуска подъемной машины асинхронным двигателем с 

контакторным управлением. Выявлены критерии наиболее благоприятных фаз 

переключения на последующую ступень или изменения режимов.  

Установлено, что время изменения момента на ступени должно быть 

кратно периоду колебаний каната. При этом для уменьшения динамических 

составляющих в поднимающейся ветви переключение ступеней целесообразно 

производить в нижних точках перегибов кривой усилий, а для опускающейся – 

в верхних точках. Располагая данными о времени выдержки на ступени и 

периоде колебаний на ступени, можно рассчитать наиболее рациональный 

вариант разбивки пусковых сопротивлений. Это важно при автоматическом 

запуске подъемной машины. Составлена универсальная программа реализации 

разработанной математической модели пуска установки. Приведены 

аналитические выражения натяжений в обеих ветвях каната в течение полного 

цикла подъема при равномерном и равнопеременном движении барабана. 

Разработанные теоретические положения и полученные на их основании 

закономерности хорошо согласуются с экспериментальными данными, 

полученными при исследовании подъемной установки на шахте 

Красноармейская-Капитальная треста «Красноармейскуголь».  

Даны рекомендации для рационального проектирования подъемных 

установок, при которых имеет место значительное снижение динамических 

нагрузок в элементах установок и, как следствие, повышение их долговечности. 

 

 

459. Гаркуша Н.Н. Вопросы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции на предприятиях асбестоцементной 

промышленности : дисс. … канд. экон. наук : 08.00.12 / Н.Н. Гаркуша. – Киев, 

1974. – 237 с. – Научный руководитель – А.Н. Кузьминский. 

 

Защита диссертации состоялась в Киевском институте народного хозяйства 

им. Д.С. Коротченко. 

 

У роботі уточнено окремі практичні питання економічної природи 

собівартості та її формування в азбестоцементній промисловості. Досліджені 

методичні питання удосконалення обліку і контролю найважливіших видів 

затрат. Вивчено теоретичні питання обліку затрат на виробництво, їх конкретне 

використання та можливості подальшого удосконалення на основі 
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нормативного методу обліку затрат на виробництво. Запропонована більш 

досконалу методику калькулювання собівартості продукції. 

 

 

460. Касилова Л.А. Использование белково-витаминного экстракта из 

солода при изготовлении изделий из жидкого дрожжевого теста : дисс. … канд. 

техн. наук : 05.18.16 / Л.А. Касилова. – Ленинград, 1974. – Научный 

руководитель – Н.И. Ковалёв. 

 

Защита диссертации состоялась в Ленинградском торгово-экономическом 

институте. 

 

Метою дослідження є наукове обґрунтування технології виробів з рідкого 

дріжджового тіста, в якому використовується білково-вітамінний екстракт 

солоду, що дозволяє розширити асортимент хлібобулочних виробів, підвищити 

їх харчову та біологічну цінність, забезпечити можливість збалансованого 

поєднання вітамінів і мікроелементів. 

Наукова новизна роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 

використання білково-вітамінного екстракту солоду для дріжджового тіста та 

виробів з нього. На підставі результатів дослідження встановлено, що його 

використання: 

– сприяє збільшенню виходу готової продукції за рахунок 

водопоглинаючої здатності білків, що містяться в солодовому екстракті; 

– діастатичні активні солодові екстракти позитивно впливають на 

цукроутворюючу здатність борошна, покращують якість тіста на основі 

борошна з міцною клейковиною, сприяють стабілізації властивостей тіста; 

– поліпшується газоутворююча здатність борошна;  

– інтенсифікується процес бродіння завдяки вмісту цінного для дріжджів 

субстрату.  

Практична цінність роботи полягає в розробці нових технологій, які є 

основою для розширення асортименту хлібобулочних виробів із дріжджового 

тіста. 
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1975 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

461. *Коган П.Я. Исследование и обоснование параметров жарочных 

апаратов с однофазным промежуточным теплоносителем для предприятий 

общественного питания : дисс. … канд. техн. наук : 05.12.14 / П.Я. Коган. – 

Москва, 1975. – Научный руководитель – М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

 

462. *Тихенко А.Ю. Исследование структур сложных систем управления : 

дисс. … канд. техн. наук : 05.13.01 / А.Ю. Тихенко. – Харьков, 1975. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском институте 

радиоэлектроники. 

 

 

463. Федоров И.Н. Исследование и обоснование технологических и 

теплообменных характеристик электрических фритюрниц периодического 

действия : дисс. … канд. техн. наук : 05.02.14 / И.Н. Федоров. – Москва, 1975. – 

Научный руководитель – М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Цель работы – получение на базе технологических и теплотехнических 

экспериментальных исследований опорно-расчетных данных, необходимых для 

проектирования новых образцов фритюрниц, прогрессивных в 

технологическом и теплотехническом отношениях. 

Для этого разработан новый способ фритюрного жарения, при котором 

длительность обжаривания продукта в горячем жире сокращается, сохраненяя 

хорошее качество готовой продукции и оптимальные технико-экономические 

показатели аппарата; изучена теплоотдача от поверхности ТЭНа электрических 

фритюрниц периодического действия. 

Предложена новая схема технологического процесса жарения пищевых 

продуктов – комбинированный способ жарения (в нагретом жире и горячем 

воздухе), исследованы и оптимизированы режимы жарения пищевых продуктов 
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комбинированным способом. Впервые определены теплофизические 

характеристики жиров «Белорусского» и «Украинского» и изучена специфика 

теплоотдачи этим жирам в предложенной новой аппаратуре. 

 

 

464. Янчева Л.Н. Учет и анализ рентабельности предприятий 

общественного питания : дисс. … канд. экон. наук : 08.06.04 / Л.Н. Янчева. – 

Киев, 1975. – 213 с. – Научный руководитель – В.Г. Горелкин. 

 

Защита диссертации состоялась в Киевском торгово-экономическом 

институте. 

 

В диссертации исследованы организация и методика учета и анализа 

валового дохода, издержек и прибыли на предприятиях общественного 

питания. 

Разработаны экономико-математические методы выявления внутренних 

резервов повышения уровня рентабельности. 

Рекомендации по совершенствованию методики учета и анализа 

рентабельности могут быть полезны работникам учетно-экономических служб, 

аспирантам, студентам высших учебных заведений. 
 

 

1976 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

465. *Григорова Н.Ф. Исследование гидродинамического привода 

виброплощадки : дисс. … канд. техн. наук / Н.Ф. Григорова. – Харьков, 1976. – 

Научный руководитель – А.А. Соловьев. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском инженерно-строительном 

институте. 

 

Эффективное перемешивание бетона при формовании на полигонах 

обеспечивается использованием ручного оборудования – вибробулавы, 

высокочастотных вибраторов перемешивания и др. Особенно актуален вопрос 

перемешивания бетона при серийном изготовлении ЖБИ. 

Здесь уместно применение виброплощадок. Эффективность этих площадок 

отмечена как уязвимая. Дело в том, что в системе регулирования привода 

центробежных вибраторов электромагнитная инерция при использовании 
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трехмашинного агрегата постоянного тока определила невоспроизводимость 

режима пуска. Инерционность была причиной нарушения формирования смеси.  

Получение высококачественных железобетонных изделий, в частности, 

обеспечение равномерно распределенных прочностных показателей бетона в 

массиве формуемого изделия требует одинакового режима колебаний, 

возможности коррекции режима бетонной массы. 

Работа предполагает использование в приводе гидромуфты и простого 

асинхронного двигателя и возможность регулирования режима вращения 

центробежного вибратора. Опытный экземпляр вибратора с гидромуфтой, 

изготовленный в ХИСИ, показал, что привод вибратора рабочей жидкости 

позволяет заметно снизить инерцию привода.  

В работе показана эффективность предложенного направления. 
 

 

1977 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

466. Литвиненко В.Р. Совершенствование хозяйственного расчета в 

объединениях предприятий общественного питания : дисс. ... канд. экон. наук : 

08.00.05 / В.Р. Литвиненко. – Киев, 1977. 

 

Защита диссертации состоялась в Киевском торгово-экономическом 

институте. 

 

Цель работы – изучение состояния хозяйственного расчета в общественном 

питании. Решались задачи: изучение современного уровня развития хозрасчета 

в общественном питании; исследование функций объединений общественного 

питания как производственных предприятий отрасли, их роли в 

совершенствовании хозрасчетных отношений; определение основных 

направлений в выборе системы оценочных показателей хозрасчетных 

отношений объединений предприятия и их структурных подразделений; 

определение путей улучшений организаций и повышения эффективности 

хозрасчета в объединениях предприятий общественного питания и их 

структурных подразделений. 

Обобщены и проанализированы основные направления развития и 

совершенствования хозрасчета в общественном питании, внесены предложения 

по совершенствованию хозрасчета на современном этапе. Разработаны системы 

оценочных показателей структурных подразделений объединений и 

предложена модель перевода предприятий общественного питания на 
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внутренний хозрасчет с применением сетевого графика планирования и 

управления. 

 
 

1978 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

467. Захаренко В.А. Изучение микроструктуы и её влияние на физические 

свойства кожи : дисс. … канд. техн. наук : 05.19.08 / В.А. Захаренко. – Москва, 

1978. – Научные руководители: А.В. Павлин, П.Л. Пахомов.  

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Метою роботи є дослідження пористої структури натуральних шкір в 

області мікро- і макропор, розробка нових методів визначення диференціальної 

функції розподілу (ДФР) в цій області, теоретичний розрахунок проникності 

шкіри і кінетики її обводнення на основі модельних уявлень, створення моделі 

штучних шкір. У роботі вперше зроблена спроба виконати теоретичний 

розрахунок проникності і кінетики обводнення шкіри. Розроблено простий і 

надійний метод визначення диференціальної функції розподілу пор за 

радіусами в області макропор. 

Перевірені теоретичний і експериментальний методи дослідження 

мікроструктури шкіри дають можливість створити модель шкіри, яка може 

буди використана під час проектування штучних шкір на основі полімерів. Така 

модель включає, крім розподілу пор, коефіцієнт гідрофільності і 

співвідношення макро- і мікропор в пористій системі.  

 

 

468. Шудрик И.А. Социологический анализ причин существования 

религиозности в условиях социализма : дисс. … канд. филос. наук : 09.00.06 / 

И.А. Шудрик. – Москва, 1978. 

 

Защита диссертации состоялась в Академии общественных наук при ЦК 

КПСС. 
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1979 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

469. *Власова Н.А. Проблемы эффективности использования оборотных 

средств в общественном питании : дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05 / 

Н.А. Власова. – Москва, 1979 – Научный руководитель – З.С. Ходорова. 
 

 

470. Одарченко Н.С. Исследование влияния замораживания пресного 

слоеного теста и способов выпечки на качество изделий. : дисс. … канд. техн. 

наук : 05.18.01 / Н.С. Одарченко. – Москва, 1979. – Научные руководители: 

А.Н. Вышелесский, Е.П. Козьмина, М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском ордена Трудового Красного 

Знамени технологическом институте пищевой промышленности. 

 

Целью диссертации явилось изучение ряда способов замораживания, 

холодильного хранения, размораживания и выпечки пресного слоеного теста и 

выбор наиболее эффективного из них; установление оптимальних режимов, и 

на этой основе, разработка новой технологической схемы производства 

пресного слоеного теста. 

Впервые был изучен в лабораторных и производственных условиях 

технологический процесс замораживания полуфабрикатов пресного слоеного 

теста, влияние холодильного хранения, размораживания и выпечки 

традиционным и комбинированным способами с использованием СВЧ-нагрева. 

Установлено, что применение нового технологического процесса не снижает 

качества полуфабрикатов и готовых изделий по сравнению с незамороженным 

тестом и изделиями из него. Так же выявлено, что замораживание, холодильное 

хранение, размораживание и выпечка полуфабрикатов разработанным 

способом не приводит к увеличению нежелательных изменений жира и 

аминокислотного состава белков в готовых изделиях по сравнению с 

изделиями, выпечеными из незамороженного теста. 
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471. Черкашина Л.В. Экономико-организационные проблемы 

производства кондитерских изделий в общественном питании : дисс. … канд. 

экон. наук : 08.00.05 / Л.В. Черкашина. – Москва, 1979. – 178 с. – Научные 

руководители: З.С. Ходорова, И.Г. Бережной, С.С. Васильев. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтованню основних 

найбільш ефективних напрямків розвитку виробництва кондитерських виробів 

у громадському харчуванні в Українській РСР, Латвійській РСР та Радянському 

Союзі. Запропоновано нову класифікацію кондитерських цехів у системі 

громадського харчування залежно від їхньої потужності. У роботі економічно 

обґрунтовано оптимальний розмір кондитерського цеху підприємств 

громадського харчування, завдяки якому досягаються найкращі економічні 

показники його господарської діяльності. Автором розроблено методику 

розрахунку економічної ефективності росту якості продукції в кондитерських 

цехах громадського харчування.  

У роботі науково обґрунтовано два напрямки розвитку концентрації 

виробництва борошняних і кондитерських виробів у громадському харчуванні 

– концентрація готових кондитерських виробів і концентрація виробництва 

тіста та оздоблювальних напівфабрикатів. 

Зроблено висновки та пропозиції, направлені на підвищення ефективності 

виробництва борошняних і кондитерських виробів у громадському харчуванні 

в Українській РСР, Латвійській РСР та Радянському Союзі. 
 

 

1980 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

472. *Орябинская А.Н. Исследование теплообменных и технологических 

характеристик фритюрниц периодического действия с вибрирующей 

поверхностью нагрева : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.12 / А.Н. Орябинская. – 

Одесса, 1980. – Научный руководитель – М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Одесском технологическом институте 

пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова. 
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473. Павлюк Р.Ю. Исследование особенностей спиртовых дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae, используемых в хлебопекарном производстве, и их 

влияние на биохимические процессы тестоведения : дисс. … канд. техн. наук : 

05.18.07 / Р.Ю. Павлюк. – Москва, 1980. – Научные руководители:                 

В.Л. Яровенко, Е.И.Ведерникова. 

 

Защита диссертации состоялась во Всесоюзном научно-исследовательском 

институте продуктов брожения. 

 

Диссертация посвящена исследованию особенностей спиртовых дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae, используемых в хлебопекарном производстве, их 

влияния на биохимические процессы тестоведения и разработке научно 

обоснованной технологии производства хлебобулочных изделий на этих 

дрожжах. В работе впервые были изучены особенности биохимических 

процессов в полуфабрикатах хлебопекарного производства при использовании 

спиртовых дрожжей:  

 – хроматографическими исследованиями установлена ошибочность 

установившегося представления о низкой мальтазной активности спиртовых 

дрожжей. Показана их способность дрожжей быстро адаптироваться к 

сбраживанию мальтозы в полуфабрикатах и потреблять ее интенсивнее, чем 

хлебопекарные дрожжи; 

 – установлена повышенная интенсивность спиртового брожения в 

полуфабрикатах на спиртовых дрожжах, что является следствием высокой 

активности ферментов их зимазного комплекса и более активной их мальтазы; 

выявлено пониженное кислотообразование в полуфабрикатах на спиртовых 

дрожжах, объясняющееся меньшей обсемененностью этих дрожжей 

молочнокислыми бактериями; 

 – установлено, что растворение белков клейковины в тесте на спиртовых 

дрожжах происходит слабее, чем на хлебопекарных и является следствием 

меньшей концентрации ионов водорода в полуфабрикатах на этих дрожжах; 

показано, что протеолиз в тесте на спиртовых и хлебопекарных дрожжах 

происходит на одном уровне; 

 – впервые предложен химический метод для определения мальтазной 

активности спиртовых дрожжей, дающий результаты, коррелирующие их с 

хлебопекарной оценкой. Метод рекомендован для включения в ГОСТ 171-69 на 

прессованные дрожжи; 

 – проведена сравнительная оценка качества прессованных дрожжей, 

вырабатываемых спиртовыми и специализированными заводами по 

биохимическим, физико-химическим и микробиологическим показателям; 

установлено, что основной причиной понижения стойкости спиртовых 
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дрожжей Saccharomyces cerevisiae расы В и Я является повышенная 

инфицированность их гнилостными бактериями; 

 – на основе полученных в исследованиях данных предложено 

принципиальное решение технологической схемы и разработана технология 

изготовления хлебобулочных изделий при использовании спиртовых дрожжей. 

Результаты исследований использованы при составлении технологической 

инструкции по применению спиртовых дрожжей в хлебопекарном 

производстве, которая утверждена Упрхлебом Министерства пищевой 

промышленности СССР, разослана по Управлениям хлебопекарной 

промышленности страны и внедрена на ряде заводов Украины. 

 

 

474. Парцирна Т.М. Управление качеством обслуживания в предприятиях 

питания : дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Т.М. Парцирна. – Москва, 1980. – 

308с. – Научный руководитель – Л.П. Басков. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

У дисертаційній роботі досліджено проблеми якості стосовно продукції та 

послуг громадського харчування, розкривається понятття, сутність і структура 

якості обслуговування. У роботі науково обґрунтовано та розроблено систему 

одиничних, групових і комплексних показників якості обслуговування. На 

підставі системного підходу установлена кореляційна залежність рівня якості 

та факторів, що його визначають; досліджено ступінь реалізації загальних 

функцій управління стосовно якості обслуговування. 

У результаті вивчення досвіду впроваження системи бездефектної праці на 

підприємствах харчування Москви, Києва, Мінська, Львова, Харкова 

обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення якості продукції та послуг; 

створення комплексної системи управління якістю обслуговування в галузі. 
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1981 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

 475. Беляев М.И. Исследование и разработка комбинированных способов 

тепловой обработки продуктов с целью создания прогрессивных процессов и 

оборудования для предприятий общественного питания : дисс. … д-ра техн. 

наук : 05.18.12 / М.И. Беляев. – Одесса, 1981. – 333 с.+ прил. : 163 с. 

 

Защита диссертации состоялась в Одесском технологическом институте 

пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова. 
 

В результате исследований предложен ряд комбинированных способов 

тепловой обработки кулинарной продукции, позволяющих создать 

прогрессивные технологии и организовать производство кулинарной 

продукции промышленными методами, разработать высокоэкономичное 

тепловое оборудование. 

– Проведены комплексные исследования факторов, влияющих на темп 

химических изменений жира при его длительном нагреве; полученные опорные 

данные использованы при создании принципиально новых способов 

фритюрного жаренья продуктов и разработке прогрессивных фритюрниц. 

– Созданы и комплексно исследованы три новых комбинированных 

способа фритюрного жаренья продуктов, защищенные авторскими 

свидетельствами. 

– Разработаны и комплексно исследованы комбинированный способ варки 

костных бульонов, способ приготовления полуфабриката из пищевых костей. 

– С целью интенсификации и совершенствования процесса варки 

фаршевых изделий из океанических видов рыб разработан и исследован 

комбинированный способ варки изделий этого типа, защищенный авторским 

свидетельством. 

– Впервые изучен комплекс теплофизических свойств жира 

«Белорусский», саломаса, костных жиров (свиного и говяжьего), костного 

бульона в широком диапазоне температур и давлений, что имеет научное и 

прикладное значение при расчетах и конструировании тепловых аппаратов. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

476. Манелова Л.Д. Совершенствование технологии изделий из 

сметанного теста : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.16 / Л.Д. Манелова. – 

Москва, 1981. – Научный руководитель – Е.П. Козьмина. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова.  

 

Метою дослідження є удосконалення технології виробів зі сметанного 

тіста. 

Науково обґрунтовано раціональні параметри отримання сметанного тіста 

та виробів на його основі із стабільними реологічними показниками, визначено 

вплив на них технологічних чинників; досліджено закономірності утворення 

тіста з заданими властивостями; науково обґрунтовано технологічні схеми і 

рецептури виробів зі сметанного тіста; встановлено фізико-хімічні, 

мікробіологічні, органолептичні показники та харчову цінність готової 

продукції. 

 

 

477. Пивоваров П.П. Использование новых белковых продуктов при 

производстве кулинарных изделий : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.16 / 

П.П. Пивоваров. – Москва, 1981. – Научный руководитель – С.В. Рогожин.  

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова.  

 

Метою дослідження є визначення можливості та доцільності застосування 

ізольованих білків криля для отримання харчових продуктів, а також 

встановлення їх технологічної та органолептичної сполучуваності з рибним 

фаршем та рибопродуктами. Встановлено раціональні концентрації та спосіб 

уведення білків для отримання кулінарних виробів, визначено вплив білків на 

технологічні, хімічні та фізичні властивості продуктів та їх зміни під час  

кулінарної обробки.  

Наукова новизна роботи полягає в розробці технологічних схем переробки 

криля з виділенням харчових компонентів, технології отримання готових 

харчових продуктів на основі криля, що має велике народногосподарське 

значення, оскільки вирішує завдання щодо збільшення об’єму споживання 

продукції рибної промисловості населенням. 
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На основі одержаних результатів розроблено рекомендації щодо 

приготування нових видів високобілкових напівфабрикатів та виробів, 

призначених для загального та дієтичного харчування. 

 

 

478. Полстяная Н.В. Исследование влияния инертных газов на качество 

мясных полуфабрикатов : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.16 / Н.В. Полстяная. 

– Москва, 1981. – Научный руководитель – А.И. Здобнов. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

У дисертаційній роботі розглядаються питання впливу інертних газів (азот, 

вуглекислий газ) на якість м’ясних напівфабрикатів. Проведені дослідження 

показали, що за наявності азоту, він не змінює кольору м’яса і не пригнічує ріст 

мікроорганізмів, що дозволяє використовувати його замість вакуумування. 

Застосування цього газу забезпечує максимально можливе видалення залишків 

кисню, тим самим, протидіючи розвитку аеробних бактерій, а так само 

оберігаючи жири від окислення. Вуглекислий газ пригнічує ріст бактерій, і за 

умов його використання на ранніх стадіях розвитку мікроорганізмів термін 

зберігання м’ясних напівфабрикатів значно збільшується. Двоокис вуглецю має 

сильний стримуючий вплив на ріст мікроорганізмів. Це дуже важлива 

властивість, коли мова йде про збереження продуктів з високою активністю 

води, таких як м’ясо та напівфабрикати із нього. Використання інертних газів 

для того щоб пригнічувати розвиток мікробного псування, а також запобігати 

хімічним змінам у м’ясних напівфабрикатах дозволяє значно збільшити терміни 

зберігання продукції в 2–2,5 рази. Отримані результати були впроваджені в 

закладах ресторанного господарства. 

 

 

479. *Пятигорская Е.Д. Методологические вопросы определения 

трудоемкости и стоимости обработки информации абонентов вычислительных 

центров коллективного пользования : дисс. … канд. экон. наук : 08.00.13 /                  

Е.Д. Пятигорская. – Москва, 1981. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском экономико-статистическом 

институте. 
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480. Шубина Л.Ю. Разработка усовершенствованной технологии соленых 

формованных продуктов из парной говядины с использованием механических 

воздействий на стадиях автолиза и посола : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.04 / 

Л.Ю. Шубина. – Москва, 1981. – 189 с. – Научный руководитель – 

А.С. Большаков.  

 

Защита диссертации состоялась в Московском технологическом институте 

мясной и молочной промышленности. 

 

Целью работы является комплексное исследование влияния механических 

воздействий на ход автолитических изменений парной мышечной ткани, а 

также на некоторые показатели говядины, посоленной в парном состоянии, и 

разработка усовершенствованной технологии солено-вареных изделий из 

говядины.  

Установлено влияние механических воздействий на физико-химические, 

структурно-механические, микроструктурные, биохимические изменения 

мышечной ткани с неразрушенной структурой в процессе охлаждения. 

Выявлена целесообразность применения механической обработки парного 

сырья при его охлаждении с целью дальнейшего использования в производстве 

мясных полуфабрикатов и других видов мясной продукции, к которой 

предъявляются повышенные требования по консистенции; определен 

рациональный режим механических воздействий в процессе посола парной 

говядины.  

Разработана усовершенствованная технология солено-вареных изделий из 

парной говядины, применение которой позволяет сократить длительность всего 

цикла в несколько раз при сохранении должного качества готовых изделий, а 

также увеличить выход продукции на 8–10%. 
 

 

1982 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

481. Богачев М.К. Процессы теплообмена, накипеобразования и коррозии 

трубчатых электрических нагревателей тепловых аппаратов общественного 

питания : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.12 / М.К. Богачев. – Москва, 1982. – 

Научные руководители: А.Н. Вышелесский, М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском технологическом институте 

пищевой промышленности. 
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 На основе теоретических предпосылок предложены материалы для 

защиты ТЭНов от накипи и коррозии с целью увеличения их долговечности. 

Впервые исследованы теплообменные характеристики ТЭНов, залитых в 

металлические рубашки. Изучены интенсивность отложения накипи, динамика 

коэффициента теплоотдачи  от ТЭНов к воде и температуры поверхности 

ТЭНов, получены уравнения для расчета толщины слоя накипи, температуры 

поверхности ТЭНа под слоем накипи и коэффициента теплоотдачи в 

зависимости от продолжительности работы аппарата. 

 

 

482. Симовьян С.В. Разработка и исследование комбинированной 

тепловой обработки фаршированных изделий из океанических видов рыб : 

дисс. … канд. техн. наук : 05.18.12 / С.В. Симовьян. – Москва, 1982. – Научные 

руководители : В.В. Белобородов, М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Целью работы является разработка способа тепловой обработки фаршевых 

рыбных изделий из океанических видов рыб, изучение основных его 

закономерностей и создание на этой основе макета установки, позволяющего 

интенсифицировать процесс с улучшением качества готового продукта. 

 

 

483. Черевко А.И. Разработка процесса переработки костей и создание 

аппарата для варки бульонов на предприятиях общественного питания : дисс. 

… канд. техн. наук : 05.18.12 / А.И. Черевко. – Москва, 1982. – Научный 

руководитель – М.И. Беляев. 
 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Целью работы является разработка и внедрение механизированных 

процессов переработки костей и создание аппарата для варки костных бульонов 

на предприятиях общественного питания. Теоретически описана динамика 

нагрева кусков костей различной степени измельчения, что позволило выбрать 

их оптимальный размер при варке бульонов, определить ее длительность. 

Полученные на основе теоретических и экспериментальных работ результаты 

исследований положены в основу прогрессивного способа переработки 

пищевых костей. Теоретически обоснован комбинированный способ варки 

костных бульонов. Впервые исследованы теплофизические свойства костных 
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бульонов в зависимости от их химического состава, обработка 

экспериментальных данных позволила получить справочные табличные данные 

по этому классу жидкостей. 

Разработан, исследован и внедрён прогрессивный способ производства 

бульонов из пищевых костей, что позволило запроектировать ряд цехов для 

выработки полуфабриката для бульона из пищевых костей с установкой в них 

механизированных линий (г. Харьков – мясокомбинат, фабрика-кухня 

авиазавода, Тольятти – комбинат полуфабрикатов Тольяттинского азотного 

завода). Впервые получены данные по качественному составу костных 

бульонов, которые внедрены в нормативно-технологическую документацию 

общественного питания страны. Предложен комбинированный способ варки 

костного бульона. Разработан состав оттяжки для осветления бульонов. 

Разработан, смакетирован и исследован опытно-промышленный образец 

специализированного котла для варки костных бульонов. 
 

 

1983 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

484. *Жестерева Н.А. Совершенствование технологии приготовления 

пивного сусла на основе исследования комплексного действия гидролаз : дисс. 

… канд. техн. наук : 05.18.07 / Н.А. Жестерева – Киев, 1983. – 185 с. – Научный 

руководитель – П.С. Цыганков. 

 

Защита диссертации состоялась в Киевском технологическом институте 

пищевой промышленности. 

 

 

485. Головко М.П. Биологические свойства эшерихиа коли, выделенных 

от ягнят, и изыскание мер специфической профилактики колибактериоза : дис. 

… канд. техн. наук : 16.00.03 / М.П. Головко. – Ленинград, 1983. – Научные 

руководители: И.И. Архангельський, Г.В. Гнатенко. 

 

Защита диссертации состоялась в Ленинградском ветеринарном институте. 

 

Вивчено епізоотологію колібактеріозу ягнят у Харківській області. 

Досліджено клінічні ознаки хвороби, паталогоанатомічні зміни при 

колібактеріозі ягнят, виділено збудники захворювання, вивчено їх біологічні 

властивості та розроблено засоби специфічної профілактики захворювання. 
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Розроблено та випробувано анатоксин – вакцину з місцевих штамів збудника 

захворювання. 

 

 

486. *Дьяченко В.Ф. Пути совершенствования  общественного питания на 

железнодорожном транспорте : дисс. ... канд. экон. наук / В.Ф. Дьяченко. – 

Киев, 1983. 

 

Защита диссертации состоялась в Украинском научно-исследовательском 

институте торговли и общественного питания. 

 

 

487. Перцевой Ф.В. Разработка технологии икры белковой красной : дисс. 

… канд. техн. наук : 05.18.04 / Ф.В Перцевой. – Москва, 1983. – Научный 

руководитель – С.В. Рогожин.  

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Метою дослідження є розробка технології отримання аналога лососевої 

ікри, максимально наближеного до відповідного натурального продукту. 

Запропоновано новий, сучасний процес гранулювання та створення 

термостійких оболонок ікринок, розроблено барвник оранжево-червоного 

кольору, що забезпечує забарвлення ікри та імітує колір ікри лососевих риб. 

Розроблено технологію отримання білкової ікри червоної (з використанням 

екструзійного мікрокапсулювання) і одного з основних її компонентів – 

вітамінізованої забарвленої кукурудзяної олії з використанням сировини рибної 

промисловості. 

Розроблено та затверджено нормативно-технічну документацію на дослідні 

партії білкової ікри червоної та вітамінізовану забарвлену кукурудзяну олію, а 

також розроблено вихідні вимоги на створення експериментальної установки 

для виробництва цього продукту. 

 

 

488. Попов Л.Н. Исследование комбинированного способа жаренья 

изделий из дрожжевого теста в горячем жире и СВЧ-поле : дисс. … канд. техн. 

наук : 05.18.12 / Л.Н. Попов. – Одесса, 1983. – Научные руководители: 

А.Н. Мальский, М.И. Беляев. 

 

Защита состоялась в Одесском технологическом институте пищевой 

промышленности им. М.В. Ломоносова. 
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Цель диссертации: исследование преимущества комбинированного способа 

жаренья, при котором скорость нагрева и удаления влаги из теста значительно 

опережают эти показатели при градационном жареньи. 

Аминокислотный состав белков изделий из теста, обогащенного бульоном 

значительно богаче, особенно за счет незаменимых аминокислот. 

Таким образом, применение мясного бульона для приготовления 

дрожжевого теста позволяет снизить себестоимость изделий на 20%, повысить 

их качество, пищевую и биологическую ценность. 

Комплексно исследован способ жаренья изделий из дрожжевого теста, 

сочетающий воздействие на них горячего жира и СВЧ-поля. Установлено, что 

продолжительность пребывания изделий в жире при комбинированном способе 

жаренья сокращается в 7 раз и в 3–3,5 раза сокращается общая 

продолжительность процесса, значительно снижена скорость нежелательных 

химических превращений жира. 

Проведенные  исследования комбинированного способа жаренья изделий 

из дрожжевого теста позволили сформулировать технологические требования к 

аппаратурному оформлению жарочной машины непрерывного действия. 

На основе всестороннего анализа процесса фритюрного жаренья 

обоснована возможность и целесообразность создания комбинированного 

способа жаренья изделий из дрожжевого теста, позволяющего перевести этот 

процесс на индустриальную основу. 

Поставлена и решена задача нагрева изделий в жире, которая представлена 

в критериальной форме, что позволило получить выражения для определения 

температуры центра и поверхности изделий. 

Научно обоснованы режимы комбинированного способа жаренья и 

определена длительность его стадий. 

Установлены закономерности процессов, происходящих при 

комбинированном способе жаренья изделий (кинетика влагосодержания, 

температур, химических и теплофизических свойств). Получены данные по 

влиянию СВЧ-нагрева на кинетику химических и теплофизических свойств. 

Теоретически обоснован и экспериментально подобран способ нагрева 

жира в ванне при комбинированном способе жаренья. 

Создан способ приготовления дрожжевого теста с применением мясных 

бульонов, что способствовало повышению пищевой и биологической ценности 

жаренных в жире изделий и создало реальную предпосылку внедрения 

безотходной технологии варки мясопродуктов. 
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1984 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

489. *Смирнов В.В. Деятельность политорганов по интернациональному 

воспитанию : канд. … пед. наук / В.В. Смирнов. – Москва, 1984. 

 

Защита диссертации состоялась в Военно-политической академии. 

 

 

490. Черкашин Н.Г. Разработка, обоснование процесса и жарочной 

машины непрерывного действия для жарки кулинарной продукции в 

нейтральной газовой среде : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.12 / 

Н.Г. Черкашин. – Москва, 1984. – Научный руководитель – М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском технологическом 

институте пищевой промышленности. 

 

Теоретически обоснован принципиально новый комбинированный способ 

жарки кулинарной продукции в нейтральной газовой среде, защищенный 

авторским свидетельством, который существенно замедляет процессы 

нежелательных химических превращений фритюрного жира, обеспечивает 

высокое качество готового продукта. Изучены теплофизические свойства жира 

«Прима» в широком диапазоне температур и давлений, что необходимо для 

расчета и конструирования жарочной техники. 
 

 

1985 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

491. Винокуров Г.А. Разработка процессов и создание устройства для 

доизмельчения костных включений в мясной массе после прессования кости на 

дообвалочном комплексе К 25.046 : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.12 / 

Г.А. Винокуров. – Москва, 1985. – Научный руководитель – М.И. Беляев, 

научный консультант А.И. Черевко. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском технологическом институте 

пищевой промышленности. 
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Научная новизна работы заключается в теоретическом обосновании, 

разработке и экспериментальной проверке процесса доизмельчения костных 

включений в мясной массе после прессования пищевой кости. 

Получены данные о теплофизических, реологических свойствах мясной 

массы после ее доизмельчения. Доказана принципиальная возможность 

увеличения закладки мясной массы в колбасно-кулинарные изделия до 15–25%. 

На основе теоретических и экспериментальных работ создано устройство 

для доизмельчения костных  включений в мясной массе после прессования 

пищевой кости на отечественных дообвалочных комплексах К 25.046. 

Научная новизна подтверждена авторскими свидетельствами № 1132898, 

№ 1159546 и положительным решением ВНИИГПЭ по заявке на изобретение 

№ 3790726/13. 

 

 

492. Киптелая Л.В. Параконтактный способ тушения капусты : дисс. … 

канд. техн. наук : 05.19.12 / Л.В. Киптелая. – Москва, 1985. – Научный 

руководитель – М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском технологическом институте 

пищевой промышленности. 

 

Дисертаційна робота присвячена актуальним проблемам формування 

теоретичних, методологічних та методичних основ управління розвитком 

торговельно-виробничого підприємства.  

У роботі визначено проблеми соціально-економічного розвитку України в 

трансформаційний період; обґрунтовано вплив міжгосподарських зв’язків на 

результати діяльності торговельно-виробничих підприємств (ТВП); досліджено 

процеси управління розвитком підприємства в умовах економіки, що 

трансформується. Запропоновано організаційний підхід до реалізації стратегії 

розвитку підприємства; організаційний механізм управління діяльністю ТВП; 

методологію формування організаційної структури управління ТВП; 

оптимізацію управлінських рішень у процесі управління соціально-

економічним розвитком ТВП. Сформовано сучасну типологію ТВП та 

обґрунтовано особливості їх стратегічних спрямувань; визначено сутність та 

складові маркетингових стратегій розвитку ТВП. Побудовано механізм 

формування та реалізації маркетингових стратегій ТВП; науково-методичні 

основи взаємовідносин з постачальниками. Запропоновано методику оцінки 

ефективності маркетингових стратегій розвитку ТВП. Обґрунтовано 

особливості формування соціального середовища ТВП. Сформовано 

концептуальні основи розробки соціальної системи ТВП. Побудовано модель 

оптимальної системи соціального розвитку ТВП. Запропоновано науково-
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методичний підхід до забезпечення соціально-економічної стійкості ТВП;  

науково-методичне забезпечення організації сталого розвитку ТВП; 

методологічні підходи до розробки і реалізації концепції соціально-економічної 

стійкості ТВП.  

 

 

493. Ушакова Н.Г. Формирование потребительского комплекса в условиях 

развитого социализма : дисс. … канд. экон наук : 08.00.01 / Н.Г. Ушакова. – 

Москва, 1985. – Научный руководитель – К.Ф. Соловьева. 

 

Защита диссертации состоялась во Всесоюзном ордена «Знак почета» 

заочном финансово-экономическом институте. 

 

В диссертации исследованы закономерности формирования и 

функционирования единого потребительского комплекса, развивающегося как 

единое целое. 

Классификация отраслевой структуры единого потребительского 

комплекса впервые проводится согласно роли отраслей в гармоничном и 

всестороннем развитии личности, формирования работника нового типа, в 

отличии от традиционно используемых на основе производственного принципа 

или характера удовлетворения общественных потребностей. 

Имеются новые элементы классификации личных потребностей по уровню 

их развития, которые были учтены при исследовании структуры единого 

потребительского комплекса. 

 При анализе структуры потребностей как основы структуры производства 

потребительских благ показано, что возвышение потребностей происходит 

таким образом, что потребности находятся в определенных соотношениях по 

их объему и уровню удовлетворения. В каждый момент работник объективно 

стремится не просто к удовлетворению своих потребностей, а к достижению 

определенного уровня их удовлетворения. 
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1986 
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494. Андросова Т.В. Эффективность общественного труда в 

социалистическом воспроизводстве : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01 / 

Т.В. Андросова – Харьков, 1986. – Научный руководитель – М.Н. Ким. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском государственном 

университете им. А.М. Горького. 

 

В диссертации проанализировано содержание экономической категории 

«эффективность общественного труда» на основе системного комплексного 

подхода, определены ее критерии и место в системе отношений 

социалистического воспроизводства, показана взаимосвязь с другими 

категориями социализма, отражающими результативность трудовых затрат. 

Обоснована система показателей социально-экономической 

эффективности общественного труда для различных уровней экономики с 

учетом сфер трудовой деятельности и фаз воспроизводственного процесса. 

Вскрыты противоречия форм проявления эффективности общественного 

труда на различных уровнях хозяйствования. 

Рассмотрена сущность и основные принципы управления ростом 

результативности общественного труда в социалистическом расширенном 

воспроизводстве. 

Разработаны практические рекомендации, способствующие ускорению 

темпов роста эффективности общественного труда. 

 

 

495. Захаров В.В. Правові основи взаємовідносин народних депутатів і 

виборців : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.02 / В.В. Захаров – Харків, 1986. –     

202 с. – Науковий керівник – В.А. Барахтян. 

 

Захист відбувся у Національному юридичному університеті                        

ім. Ярослава Мудрого. 

 

У дисертації обґрунтовано теоретичні засади цього питання. Зроблено 

аналіз діючого законодавства та його практичної реалізації на основі аналізу 

практики по 6 областям України і організаційного відділу апарату Верховної 

Ради України. 
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Аналізуються взаємовідносини народних депутатів і виборців із початку 

виборчої кампанії, самих виборів, роботи депутатів у Верховній і місцевих 

Радах (на сесіях, в галузевих комітетах, виборчих округах). Також аналізуються 

питання звітності депутатів перед виборцями, їх відповідальності включно до 

права відклику. 

На основі аналізу практики і діючого законодавства зроблено рекомендації 

по вдосконаленню останнього. 

 

 

496. *Коростылева Т.П. Процессы обработки костного мозга как 

пищевого продукта : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.12 / Т.П. Коростылева. – 

Одесса, 1986. – Научный руководитель – М.И. Беляев.  

 

Защита состоялась в Одесском технологическом институте пищевой 

промышленности им. М.В. Ломоносова. 

 

 

497. Поперечный А.Н. Комбинированные процессы пассерования сырья : 

дисс. … канд. техн. наук : 05.18.12 / А.Н. Поперечный. – Одесса, 1986. – 

Научный руководитель – М.И. Беляев.  

  

Защита состоялась в Одесском технологическом институте пищевой 

промышленности им. М.В. Ломоносова. 

 

Получены необходимые данные для создания тепловых аппаратов для 

пассерования сырья, реализующих предложенный комбинированный процесс. 

Теоретические выводы о закономерностях и режимах обработки сырья при ИК-

нагреве и вибротранспортировании подтверждены экспериментально, что 

позволило существенно интенсифицировать процессы пассерования сырья для 

производства соусов-паст и на этой основе создать поточно-механизированную 

линию для индустриального производства соусов-паст и полуфабрикатов из 

пассерованного сырья. 

 

 

498. *Попов А.Е. Организационно-управленческая активность специалиста 

и особенности ее формирования в системе вуз – производство 

(социологический аспект анализа) : дисс. … канд. филос. наук : 09.00.02 / 

А.Е. Попов. – Харьков, 1986. – Научный руководитель – Е.А. Якуба. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском государственном 

университете им. М. Горького. 
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1987 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

499. *Торяник А.И. Молекулярная подвижность и структура водных систем : 

дисс. … д-ра хим. наук / А.И. Торяник. – Москва, 1987. – Научный консультант 

– Г.Г. Малинков.  

 

 Защита состоялась в Московском государственном университете              

им. М.В. Ломоносова.  

 

 Диссертация посвящена изучению в широких интервалах параметров 

состояния и состава трансляционной молекулярной подвижности в водных 

системах включая чистую и морскую воду, растворы электролитов, 

неэлектролитов и полиэтиленоксида с целью установления закономерностей 

влияния температуры, давления и состава на характер молекулярной 

подвижности и структуру водных систем. Проведенные исследования 23 

водных систем позволили установить, что молекулярная подвижность в водных 

системах в полной мере отражает происходящие в них структурные изменения. 

Введено понятие структурного порядка водных систем, количественная оценка 

которого осуществляется по энергии активации кинетических процессов. 

Исследование чистой воды в широких интервалах параметров состояния 

показало, что повышение температуры и давления приводят к разрушению 

структурного порядка. Исследование растворов электролитов позволило 

уточнить понятия «положительной» и «отрицательной» гидратации солей на 

основе двухслойной модели Френка-Вина и предложить уравнение для 

описания концентрационных зависимостей энергии активации. Неэлектролиты 

представляют широкий класс соединений по различному влияющих на 

структуру воды. Ацетон и диоксан относятся к клатрато-образующим 

неэлектролитам. Исследование растворов ацетона показало наличие 

концентрации максимальной стабилизации раствора, которая проявляется 

наличием экстремумов на концентрационных зависимостях кинетических 

свойств. Построена модель раствора объясняющая концентрационную 

зависимость коэффициента самодиффузии и энергии активации. Растворы 

мочевины показывают монотонные зависимости свойств. Исследована 

молекулярная подвижность в водных растворах полиэти-леноксида и показано 

его незначительное структурирующее действие на раствор. Рассмотрено 

влияние температуры на конформацию макромолекулы в растворе. 
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Установлены молекулярные основы снижения гидродинамического 

сопротивления добавками полиэтиленоксида и найдена корреляция с 

конформацией макромолекул. Разработана структурная модель водного 

раствора полиэтиленоксида. 

  

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

500. Артеменко В.С. Процессы выпечки овощей и фруктов : дисс. … канд. 

техн. наук : 05.18.12 / В.С. Артеменко. – Одесса, 1987. – Научные 

руководители: М.И. Беляев, А.Н. Мальский. 

 

Защита диссертации состоялась в Одесском технологическом институте 

пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова. 

 

Разработан способ производства печеных овощей и фруктов в аппарате, 

сочетающем комбинированное воздействие на сырье ИК-нагрева и 

перемешивания. Определены рациональные режимы процессов. Выполнены 

комплексные исследования качества продуктов и технико-экономических 

показателей процессов ИК-нагрева изучаемых видов сырья. Установлено, что 

ИК-нагрев способствует лучшей сохранности минеральных веществ и 

витаминов в продуктах, на 25–50% сокращается продолжительность процесса и 

на 35–55% удельные расходы электрической энергии. Разработаны 

технологические требования к аппаратам для процессов производства печеных 

овощей и фруктов, сочетающих ИК-нагрев, термостатирование и 

перемешивание. 

 

 

501. Димитриевич Л.Р. Технология производства полуфабрикатов 

высокой степени готовности из свиной печени, селезенки, мяса механической 

обвалки : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.04 / Л.Р. Димитриевич. – Москва, 

1987. – Научные руководители : – М.И. Беляев, А.И.Черевко. 

 

Защита диссертации состоялась во Всесоюзном научно-исследовательском 

институте мясной промышленности. 

 

Целью работы является обоснование технологий производства 

полуфабрикатов высокой степени готовности из свиной печени, селезенки и 

ММО, что позволило внедрить их производство на базе мясной 
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промышленности и реализацию кулинарной продукции через предприятия 

ресторанного хозяйства. Разработаны способы подготовки свиной печени с 

целью устранения горечи, а также способы приготовления пищевых продуктов 

на основе печени, селезенки и ММО и получены патенты. Проведены 

гистологические, физико-химические исследования, определяющие качество 

разработанных полуфабрикатов и кулинарных изделий. Утверждена в 

установленном порядке нормативно-техническая документация на 

многофункциональные полуфабрикаты «Печень рубленая», «Селезенка 

рубленая», «Соус-паста из мясопродуктов». Разработки этих полуфабрикатов 

удостоены  диплома ВДНХ УССР. 

 

 

502. *Кирьяков Ю.К. Методы построения аппаратурных средств для 

проверки функционирования РЭА с использованием амплитудно-временного 

преобразования : дисс. … канд. техн. наук : 05.13.01, 05.13.05 / Ю.К. Кирьяков.– 

Харьков, 1987. – Научный руководитель – Н.Я. Какурин, научный консультант 

– Г.Ф. Кривуля. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском институте 

радиоэлектроники. 

 

 

503. Постнов Г.М. Процессы производства бульонов различного 

функционального назначения : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.12 /                

Г.М. Постнов. – Одесса, 1987. – Научный руководитель – М.И. Беляев. 

 

Защита состоялась в Одесском технологическом институте пищевой 

промышленности им. М.В. Ломоносова. 

 

Теоретично обґрунтувано інтенсифікацю процесів виробництва бульйонів 

із різних видів сировини і розроблено спосіб та раціональну конструкцію 

апарата для варіння. 

Досліджені процеси обробки харчової кістки тиском, отримано рівняння 

регресії, за допомогою якого визначені суттєві фактори процесу стискання. 

Теоретично та експериментально обґрунтовано процес екстрагування 

харчових речовин із кістки, підготовленої методом стискання, під час варіння 

бульйонів. 

Отримані експериментальні дані за теплофізичними властивостями 

бульйонів, приготованих із нетрадиційних видів сировини. 

Засновуючись на теорії екстракції, створено комбінований спосіб варіння 

бульйонів за температури 85…90ºС і термостатування. 
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Розроблено класифікацію бульйонів різного функціонального призначення, 

яка дозволяє використовувати науково обґрунтовані режими теплової обробки 

сировини. 

Розроблено устрій для варіння бульйонів із сировини, яка містить велику 

кількість жиру, і дозволяє отримати бульйони високої якості, а також 

забезпечити його зберігання за допомогою швидкого охолодження. Досліджені 

процеси варіння бульйонів різного функціонального призначення з 

нетрадиційних видів сировини та розроблені технологічні схеми виробництва 

бульйонів з них. 

 

 
1988 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

504. Гринченко О.А. Технология взбитых изделий на основе 

метилцеллюлозы и овощей : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.16 / 

О.А. Гринченко – Москва, 1988. – Научные руководители: М.М. Калакура,         

П.П. Пивоваров. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова.  

 

Метою дослідження є розробка науково обґрунтованої технології 

десертних напівфабрикатів із овочів, а також кулінарної та кондитерської 

продукції на їх основі, що дозволить упровадити індустріальну технологію 

виробництва продукції, створити великі заготівельні підприємства з випуску 

напівфабрикатів та продукції високого ступеня готовності, централізовано 

постачати їх на  підприємства громадського харчування, розширити 

спеціалізовану мережу підприємств швидкого обслуговування. 

Наукова новизна роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні спільного 

використання та специфіки обробки нетрадиційної для солодких страв та 

кондитерських виробів овочевої сировини та метилцелюлози. 

Розроблено технології кулінарної та кондитерської продукції на основі 

десертних напівфабрикатів із овочів, а також виконано комплекс робіт із 

упровадження результатів досліджень у практику. 
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505. Дьяков О.Г. Модели и алгоритмы оперативного управления 

многостадийным процессом : дисс. … канд. техн. наук : 05.13.01 / О.Г. Дьяков. 

– Харьков, 1988. – 160 с. – Научный руководитель – А.М. Гвоздинский. 

 

Защита состоялась в Харьковском институте радиоэлектроники        

им. М.К. Янгеля. 

 

Дисертацію присвячено розробці моделей та алгоритмів оперативного 

керування багатостадійним процесом ( на прикладі процесу лиття під тиском). 

На основі аналізу багатостадійного процесу як об’єкта управління розроблена 

координатна математична модель процесу та розроблені алгоритми його 

оперативного управління в реальному масштабі часу. Запропоновано та 

технічно реалізовано спосіб вимірювання змінних об’єкта управління які 

неможливо безпосередньо вимірювати. Розроблено інтеративний алгоритм для 

управління технологічним процесом із урахуванням факторів збурення. Здобуті 

та досліджені закони управління окремими координатами об’єкта в умовах 

обмежень. 

Запропоновано та реалізовано модульний принцип побудови системи 

управління на базі мікропроцесорних контролерів для роботи в складі 

автоматизованої ділянки.  

 

 

506. Инжиянц А.А. Технология производства мясорастительных изделий : 

дисс. … канд. техн. наук : 05.18.04 / А.А. Инжиянц. – Москва, 1988. – Научные 

руководители: М.И. Беляев, А.И. Черевко.  

 

Защита диссертации состоялась во Всесоюзном научно-исследовательском 

конструкторском институте мясной промышленности. 

 

Основной целью диссертационной работы является обоснование   

технологии производства мясорастительных вареных колбас, 

мясорастительных полуфабрикатов высокой степени готовности для их 

последующего использования на предприятиях общественного питания. 

Научная новизна работы заключается в теоретическом обосновании и 

экспериментальном исследовании использования овощных компонентов в 

мясорастительных колбасах и полуфабрикатах высокой степени готовности, 

обеспечивающих их высокую пищевую и биологическую ценность, а также в 

комплексном исследовании технологии производства мясорастительных 

изделий. 

Практическая ценность работы заключается в более рациональном 

использовании мясной обрези, мозгов в разработаных технологиях, что 
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позволило расширить ассортимент мясорастительных изделий; увеличении 

объема потребления свежих овощей (морковь, капуста, перец сладкий, 

баклажаны, кабачки, свекла) путем их включения в рецептуры 

мясорастительных изделий. 

 

 

507. Котенко Л.М. Информационно-методологические аспекты анализа 

основных показателей хозяйственной деятельности в общественном питании : 

дисс. … канд. экон. наук : 08.00.12 / Л.М. Котенко. – Киев, 1988. – 221с. 

 

Защита диссертации состоялась в Киевском торгово-экономическом 

институте. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню стану та актуальних проблем 

аналітичної роботи на підприємствах громадського харчування та розробці 

методики й інформаційного забезпечення  оперативного та ретроспективного 

аналізу основних показників господарської діяльності в умовах використання 

сучасних засобів автоматизації.  

Надані пропозиції з побудови на основі графо-аналітичного методу 

інформаційної бази економічного аналізу, що забезпечує комплексність 

рішення задач в умовах АСОД. Розроблено систему аналітичних показників 

оперативного аналізу товарообігу і виробничої програми. Запропоновано 

методику оперативного аналізу товарообігу і виробничої програми, витрат і 

доходів в умови внутрішньогосподарського розрахунку з використанням 

сучасних засобів обчислювальної техніки, а також методику багатофакторного 

кореляційно-регресійного аналізу основних показників господарської 

діяльності торгово-виробничих одиниць. Надані рекомендації із застосування 

економіко-математичних методів у процесі ретроспективного аналізу. 

 

 

508. Малафаев М.Т. Исследование влияния эффекта Яна-Теллера на 

структуру и магнитные свойства феррита меди : дисс. … канд. физ.-мат. наук : 

01.04.11 / М.Т. Малафаев. – Харьков, 1988. – Научный руководитель –           

Ю.А. Попков. 

 

Защита состоялась в Харьковском государственном университете. 

 

У роботі проведено дослідження магнітних властивостей фериту міді у 

області структурного фазового переходу з тетрагональної фази у кубічну.  

Одержано спектри феромагнітного резонансу в двійникових 

монокристалах фериту. Установлено, що в тетрагональній фазі магнітна 
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анізотропія фериту міді відповідає анізотропії типу «легка площина» та 

визначено її параметри.  

Проведено аналіз структури шпінелі та показано, що структурні 

деформації в ній пропорційні величині кисневого параметра структури. 

Проведено розрахунки можливих деформацій для різних кристалічних фаз 

унаслідок ефекту Яна-Теллера. Одержані величини деформацій структури 

шпінелі добре узгоджуються із літературними даними для кристалів з різними 

ян-телеровскими іонами.  

 

 

509. Простаков А.А. Процессы концентрирования при переработке 

вторичных сырьевых ресурсов : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.12 /             

А.А. Простаков. – Одесса, 1988. – Научный руководитель – М.И. Беляев. 

 

Защита состоялась в Одесском технологическом институте пищевой 

промышленности им. М.В. Ломоносова. 
 

 Целью работы является разработка прогрессивных процессов 

концентрирования при переработке вторичных сырьевых ресурсов (ВСР). Для 

ее достижения разработана научно обоснованная классификация ВСР 

общественного питания; теоретически обоснована методика определения 

объемов образования ВСР общественного питания; исследованы физические 

свойства и химический состав, исследованы процессы концентрирования и 

переработки, разработано аппаратурное оформление процессов 

концентрирования ВСР; исследовано качество полученных кормов, их 

биологическая ценность и токсикологические показатели; выполнены работы 

по внедрению результатов исследований в практику и рассчитана их 

экономическая эффективность. 

 Разработана научно обоснованная классификация ВСР. Предложены 

теоретические уравнения, позволяющие определить объемы ВСР, 

образующихся в общественном питании. Определена насыпная плотность 

овощных отходов. Исследованы кормовая и биологическая ценность кормовой 

пасты, полученной при комплексной переработке ВСР. Разработаны 

прогрессивные технологические схемы их утилизации. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

510. *Лисюк Г.М. Усовершенствование технологии и повышения качества 

пива на основе регулирования метаболизма дрожжей : дисс. … д-ра техн. наук : 

05.18.07 / Г.М. Лисюк. – Москва, 1989. – Научный консультант – І.М. Грачева.  

 

Защита диссертации состоялась в Московском технологическом институте 

пищевой промышленности. 
 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

511. Акимова Н.С. Организационно-методологические аспекты учета и 

анализа товародвижения на базах продовольственного снабжения предприятий 

общественного питания в условиях применения ЭВМ : дисс. … канд. экон. наук 

: 08.00.12 / Н.С. Акимова. – Киев, 1989. – 247 с. – Научный руководитель –

Г.В. Митрофанов.  

 

Защита диссертации состоялась в Киевском торгово-экономическом 

институте. 

 

Дисертаційна робота спрямована на дослідження актуальних проблем 

обліку і аналізу товароруху на базах продовольчого постачання підприємств 

громадського харчування і розробку основних напрямків їхнього подальшого 

поліпшення в умовах використання ЕОМ та ЕММ. 

Досліджено основні напрями раціоналізації товароруху, що полягають в 

економічно обґрунтованих схемах і формах товароруху, розроблених стосовно 

до баз постачання підприємств громадського харчування. Надані пропозиції з 

удосконалювання організації бухгалтерського обліку й аналізу товароруху в 

умовах децентралізованої обробки інформації і застосування АРМ. 

Запропоновано рекомендації із удосконалення первинного обліку товароруху і 

форми первинних документів, орієнтованих для обробки на ЕОМ. Окреслено 

можливості застосування удосконаленої методики проведення оперативного і 

ретроспективного аналізу товароруху з урахуванням виконання договорів 

постачання сировини і товарів, методики визначення виконання плану 

товарообігу з використанням ЭММ та системи показників і алгоритми їх 

розрахунку. Розроблено форми вихідних машинограм із обліку й аналізу 
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товароруху, які здатні  задовольнити інформаційні потреби управління в 

заданих тимчасових режимах і в такий спосіб домогтися підвищення 

ефективності роботи баз продовольчого постачання підприємств громадського 

харчування. 

 

 

512. Баранова А.О. Учет доходов и издержек обращения в розничной 

торговле в условиях развития внутрихозяйственного контроля : дисс. … канд. 

экон. наук : 08.00.12 / А.П. Баранова. – Київ, 1989. – 241 с. – Научный 

руководитель – Г.В. Митрофанов. 

 

Защита диссертации состоялась в Киевском торгово-экономическом 

институте. 

 В работе исследуются особенности организации  хозяйственного расчета в 

торговле, обусловленные спецификой данной отрасли народного хозяйства и 

конкретно-историческими условиями ее формирования. В новых условиях 

хозяйствования реализация принципов хозяйственного расчета в масштабах 

такой отрасли как торговля, предполагает коренное улучшение торгово-

финансовой деятельности ее низовых звеньев, которое может быть обеспечено 

только на основе повсеместного внедрения внутрихозяйственного расчета. 

В диссертационном исследовании раскрыта особенность бухгалтерского 

учета, заключающаяся в том, что в нем рассматривается каждое отдельное 

предприятие как хозяйственно обособленная единица, по которой 

определяются результаты хозяйственной деятельности за отчетный период в 

целом и в разрезе торговых единиц. Именно с этой точки зрения была 

определена значимость бухгалтерского учета в совершенствовании управления 

торговлей в условиях работы предприятий и организаций на полном хозрасчете 

и самофинансировании. 

 

 

513. Быков А.Н. Процессы переработки вываренной кости в кормовую 

пасту : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.12 / А.Н. Быков. – Одесса, 1989. – 

Научные руководители: М.И. Беляев, А.Н. Мальский. 

 

Защита состоялась в Одесском технологическом институте пищевой 

промышленности им. М.В. Ломоносова. 

 

Теоретически описан механизм снижения прочностных свойств вывареной 

кости в процессе ее гидротермической обработки. Предложены научно 

обоснованные классификации и методика расчета объемов образования 

вывареной кости. Определен химический состав, кормовая и биологическая 
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ценность вывареной кости свинины, цыплят, утят, гусей, индеек, минтая, карпа, 

отходов механической обработки рыбы и полученных из них кормовых 

продуктов. Исследованы: предельное напряжение сжатия, модуль упругости, 

модуль сдвига и ударная вязкость сырой и вареной кости, их кинетика в 

процессе гидротермической обработки в различных режимах. 

 

514. Гринько А.П. Организация учета товародвижения  в высотных 

механизированных складских комплексах оптовой торговли : дисс. … канд. 

экон. наук : 08.00.12 / А.П. Гринько. – Киев, 1989. – 211 с. 

 

Защита диссертации состоялась в Киевском торгово-экономическом 

институте. 

 

У дисертації розглянуті та вирішені питання із удосконалення обліку 

товароруху у висотних складських механізованих комплексах (ВСМК) оптової 

торгівлі в умовах автоматизованої системи обробки даних (АСОД), визначені 

методичні та технічні прийоми організації оперативного обліку та контролю 

стану товарних запасів з використання мікро-ЕОМ. 

Обґрунтовано необхідність та принципи розроблення інтегрованих систем 

обробки даних для функціонування єдиної системи облікової інформації, що 

дозволяє ліквідувати недоліки трьох видів обліку та активізувати роль 

бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання. Розроблені пропозиції 

з раціоналізації потоків інформації з обліку товароруху в ВСМК оптової 

торгівлі в умовах АСОД. Рекомендовано варіант безкарткового методу обліку 

товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання з використанням 

відеотермінальних пристроїв. Розроблено методику синтетичного та 

аналітичного обліку товарних запасів у ВСМК оптової торгівлі. Запропоновано 

автоматизований порядок організації оперативного контролю за станом 

товарних запасів та виконанням договорів поставки в умовах функціонування 

автоматизованих робочих місць у різних службах оптового підприємства.  

Реалізація запропонованої технології обліку в ВСМК  в умовах 

упровадження засобів обчислювальної техніки та розробки автоматизованих 

робочих місць відкриває широкі можливості раціоналізації складського 

господарства, автоматизації облікового процесу  та удосконалення праці 

робітників всіх служб оптового підприємства, а також дозволяє посилити 

контроль за наявністю та рухом товарно-матеріальних цінностей, підвищити 

його дієвість. 
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515. Губский С.М. Температурная зависимость равновесных 

транспортных свойств 1-1 электролитов в 1-пропаноле : дисс. … канд. хим. 

наук : 02.00.04 / С.М. Губский. – Харьков, 1989. – Научный руководитель – 

И.Н. Вьюнник. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском государственном 

университете им. М. Горького. 

 

Досліджено вплив температури та природи компонентів на кількісні 

параметри, що характеризують взаємодію часток в розчинах 1-1 електролітів у 

1-пропанолі. Методом кондуктометрії були отримані експериментальні 

величини граничної молярної електропровідності та констант дисоціації для 16 

електролітів різної природи в 1-пропанолі за температур 200–368 К. Було 

встановлено наявність мінімуму на політермах констант дисоціації, положення 

якого обґрунтовано впливом температури та природою іонів на співвідношення 

від вкладів дально- та близькодіючої міжіонної взаємодії. Установлено, що 

кількісні характеристики близькодіючої взаємодії між іонами визначаються 

станом рівноваги полімер-циклічний димер-мономер у 1-пропанолі та отримано 

кореляційне рівняння, що пов’язує ентропії міжіонної та диполь-дипольної 

взаємодій. У межах термодинамічного підходу до обговорення результатів 

виведені рівняння концентраційної залежності ентальпії розчинення для 

сильних електролітів та розроблено метод розрахунку стандартних ентальпій 

розчинення іонів та часток, що не дисоціюють. 

 

 

516. Дейниченко Г.В. Технология производства полуфабрикатов высокой 

степени готовности на основе молочно-белкового сырья типа творога : дисс. … 

канд. техн. наук : 05.18.16 / Г.В. Дейниченко. – Москва, 1989. – Научный 

руководитель – М.И. Беляев, научный консультант А.Ф. Коршунова. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Основной целью работы является обоснование и разработка технологий 

производства полуфабрикатов высокой степени готовности на основе белка 

молочного пищевого.  

Научная новизна работы заключается в: 

– теоретическом обосновании новых технологий производства 

полуфабрикатов высокой степени готовности «Полуфабрикат теста для 

выпечки» и «Полуфабрикат теста для вареников» и готовых кулинарных 

изделий «Изделие из теста, жареное в жире» и «Молочно-белковое диетическое 
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изделие», способы приготовления которых признаны ВНИИГПЭ 

изобретениями; 

– получении экспериментальных данных о структурно-механических и 

теплофизических свойствах масс для приготовления полуфабрикатов; 

– исследовании качества полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий 

на основе молочного белка. 

Практическая ценность работы состоит в:  

– расширении ассортимента кулинарной продукции на предприятиях 

общественного питания; 

– внедрении индустриальных технологий производства кулинарной 

продукции, что способствует экономии сырьевых, трудовых и топливно-

енергетических ресурсов; 

– более рациональном использовании пищевого потенциала молока и 

внедрении малоотходных и безотходных технологий его переработки; 

– дальнейшем развитии кооперирования производства продукции на 

предприятиях Госагропрома СССР и ее реализации в системе предприятий 

общественного питания. 

Результаты работы выносились на обсуждение на Всесоюзных научных и 

научно-практических конференциях. 

 

 

517. Крайнюк Л.Н. Разработка научных основ технологии пищевых 

продуктов методом криоструктурирования с применением изолированных 

белков гидробионтов : дисс. …  канд. техн. наук : 05.18.04 / Л.Н. Крайнюк. – 

Москва, 1989. – Научные руководители: В.П. Быков, С.В. Рогожин. 

 

Защита диссертации состоялась во Всесоюзном научно-исследовательском 

институте морского рыбного хозяйства и океанографии. 

 

Метою дослідження є наукове обґрунтування та розробка наукових основ 

технології харчових продуктів методом кріоструктурування із застосуванням 

ізольованих білків гідробіонтів. Нові технології дозволяють отримати 

різноманітні продукти з певними органолептичними, фізико-хімічними та 

поживними властивостями. Виробництво нових продуктів обумовлено 

розвитком фундаментальної науки та техніки, змінами сировинної бази, 

необхідністю оновлення асортименту, створення дієтичних та профілактичних 

продуктів харчування, комплексного використання сировини. 

На основі комплексного дослідження функціональних властивостей окремо 

взятих структуроутворювачів запропоновано наукові принципи їх 

використання з метою надання продуктам відповідних органолептичних, 

реологічних та фізичних характеристик.  
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На підставі результатів дослідження розроблено нормативну документацію 

на харчову продукцію, отриману методом кріоструктурування із застосуванням 

ізольованих білків гідробіонтів та здійснено апробацію нової технології в 

промислових умовах. 

 

 

518. Малюк Л.П. Разработка параметров консервирования фруктовых 

полуфабрикатов для предприятий общественного питания : дисс. … канд. техн. 

наук : 05.18.13 / Л.П. Малюк. – Одесса, 1989. – Научный руководитель –       

М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Одесском технологическом институте 

пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова. 

 

Робота пов’язана з проблемою удосконалення, створення та впровадження 

у виробництво нових технологій переробки рослинної сировини, які спрямовані 

на підвищення харчової цінності, біологічної активності, поліпшення 

органолептичних показників та споживчих властивостей фруктових 

напівфабрикатів для закладів громадського харчування. 

Для досягнення оптимального харчування людини необхідні різні збалан-

совані біологічно активні речовини (БАР), надходження яких забезпечується 

споживанням продуктів як тваринного, так і рослинного походження, зокрема 

плодів, овочів, ягід. Сезонний характер виробництва, нетривалість збереження 

плодоовочевої сировини у свіжому вигляді зумовлює необхідність її переробки 

та консервування з метою рівномірного постачання населенню необхідних 

харчових речовин упродовж року. 

Існуючі традиційні технології отримання продуктів із плодів та овочів не 

дозволяють максимально зберегти в них БАР рослинної сировини і не завжди 

відрізняються високими органолептичними показниками. Під час переробки та 

тривалого зберігання плодів, ягід, овочів у них відбуваються окислювальні 

процеси, які зумовлюють якісні зміни та втрату харчової цінності. 

Установлений зв’язок між якістю продукту, його кольором, харчовою цінністю 

та засвоєнням знаходиться в прямій залежності від таких БАР, як поліфеноли, 

що містяться в плодоовочевій сировині у відносно незначній кількості, проте 

істотно впливають на зазначені фактори. Тому особливу увагу необхідно 

приділяти вивченню чинників впливу на біологічно активні речовини плодів та 

овочів, щоб мати можливість керувати ними з метою утворення технологій 

виробництва продуктів із рослинної сировини. Беручи до уваги роль 

поліфенолів у метаболізмі людини (Р-вітамінна активність, антиоксидантні, 

радіопротекторні та інші властивості), а також екологічну кризу, що склалася в 

нашій країні, необхідність розробки параметрів консервування фруктових 
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напівфабрикатів для закладів громадського харчування з високими 

органолептичними показниками, що містять максимальну кількість БАР 

нативної сировини, є доцільною та актуальною. 

Головна мета – науково обґрунтувати та розробити параметри консерву-

вання фруктових напівфабрикатів на основі плодів, ягід та овочів, які матимуть 

високу харчову цінність та підвищений вміст біологічно активних речовин. 

Досягнення поставленої мети можливо вирішити шляхом застосування пе-

вних технологічних прийомів та режимів, які спрямовані на максимальне збере-

ження БАР нативної сировини; підбору та комбінування компонентів 

рецептури; використання натуральних добавок – ароматичної рослинної 

сировини, яка має антиоксидантні властивості. 

Розробка параметрів консервування фруктових напівфабрикатів дозволить 

отримати продукти підвищеної харчової цінності з високими 

органолептичними характеристиками, заданими технологічними і 

функціональними властивостями. Нові консервовані фруктові напівфабрикати 

дозволять розширити асортимент продуктів із рослинної сировини, згладити 

сезонність споживання населенням необхідних біологічно активних речовин, 

які містяться у рослинах. 

 

 

519. Чаговец В.В. Оценка влияния экономии рабочего времени на 

технико-экономические показатели работы предприятий (на примере 

предприятий, выпускающих оборудование для торговли и общественного 

питания) : дисс. … канд. екон. наук : 08.00.21 / В.В. Чаговец. – Харьков, 1989. – 

Научный руководитель – В.В. Чубук.  

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском инженерно-экономическом 

институте. 

 

Дисертаційну роботу присвячено актуальній проблемі визначення ступеня 

впливу економії робочого часу на результати діяльності підприємств і розробці 

рекомендацій для підвищення ефективності виробництва. У роботі 

удосконалено методику оцінки економії робочого часу; визначено та кількісно 

оцінено показники, що найбільше впливають на результати діяльності 

підприємств та забезпечують мінімальні витрати трудових та матеріальних 

ресурсів; визначено ступінь впливу загального рівня економії робочого часу на 

стан роботи підприємства у наступному періоді; виявлено та кількісно оцінено 

основні резерви економії робочого часу, напрями їх використання. Розроблені в 

дисертаційній роботі методичні рекомендації дозволяють проаналізувати 

процес виробництва з позиції ефективного використання робочого часу. 
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Упровадження рекомендацій із виявлення резервів робочого часу дозволить 

суттєво підвищити ефективність виробництва. 
 

 

1990 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

520. Максимец В.П. Обоснование и совершенствование методов контроля 

качества пищевых продуктов : дисс. … д-ра техн. наук : 05.18.13; 05.18.16 / 

В.П. Максимец. – Одесса, 1990. – Научный консультант – М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Одесском технологическом институте 

пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова. 

 

 Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены значимость 

и преимущества фотометрии для совершенствования контроля качества 

широкого класса пищевых продуктов и кулинарных изделий. Сформулированы 

принципы и разработана общая методологическая модель созданных 

фотометрических методов контроля качества. Получены и систематизированы 

новые данные о термических превращениях жиров, в часности кулинарных, 

выяснен ряд принципиальных теоретических вопросов термоокисления и 

термополимеризации жиров. Впервые исследованы и интерпретированы 

ультрафиолетовые (УФ) и инфракрасные (ИК) спектры гретых кулинарных 

жиров, найдена корреляционная зависимость спектральных характеристик от 

степени термоокисления и заложены основы применения спектроскопии для 

контроля качества кулинарных жиров 

 В работе теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены 

значимость и преимущества фотометрии для совершенствования контроля 

качества широкого класса пищевых продуктов и кулинарных изделий. 

Сформулированы принципы и разработана общая методологическая модель 

созданных фотометрических методов контроля качества. Получены и 

систематизированы новые данные о термических превращениях жиров, в 

частности кулинарных, выяснен ряд принципиальных теоретических вопросов 

термоокисления и термополимеризации жиров. Впервые исследованы и 

интерпретированы ультрафиолетовые (УФ) и инфракрасные (ИК) спектры 

гретых кулинарных жиров, найдена корреляционная зависимость спектральных 

характеристик от степени термоокисления и заложены основы применения 

спектроскопии для контроля качества кулинарных жиров. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

521. Ефремов Ю.И. Интенсификация тепловых процессов при обработке 

овощей : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.12 / Ю.И. Ефремов. – Одесса, 1990. – 

Научный руководитель – М.И. Бєляєв. 

 

Защита диссертации состоялась в Одесском технологическом институте 

пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова. 

 

Диссертация посвящена научному обоснованию комбинированных 

процессов пассерования муки, томат-пасты и овощей, позволяющих 

существенно интенсифицировать эти процессы по сравнению с их 

традиционным исполнением. 

Проведен анализ процессов пассерования сырья, что позволило выявить 

недостатки уже существующих способов и разработать принципиально новые 

процессы тепловой обработки.  

Приведена классификация процессов пассерования, позволяющая 

объединить исходное сырье по различным признакам и сформулировать 

рабочую гипотезу комбинированных процессов пассерования. 

Разработаны оригинальные методики, необходимые для изучения пищевых 

эмульсий на основе томат-пасты, описаны созданные экспериментальные 

установки. Разработана экспериментальная установка по определению 

пищевых эмульсий. 

Исследование комбинированных процессов пассерования муки и овощей 

позволило разработать принципиально новый способ пассерования на 

основании данных традиционной технологии. Получены экспериментальные 

подтверждения рациональных режимов тепловой обработки муки и овощей. На 

основе исследований технологических показателей комбинирования процессов 

пассерования муки и овощей сформулированы требования для аппаратов, их 

реализующих, и предложена принципиальная схема. 

Рассмотрены процессные и технологические аспекты производства 

полуфабрикатов высокой степени готовности из овощей на основе 

пассерованного сырья. Разработана нормативно-техническая документация. 
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522. Колесник Т.Л. Технология красителя из крови убойных животных и 

его применение при производстве колбас : дисс. … канд. техн. наук : 05.18.04 / 

Т.Л. Колесник.– Москва, 1990. – Научный руководитель – И.В.Лерина, научные 

консультанты: М.И. Беляев, А.М. Белоус. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден способ 

получения красного пищевого красителя из крови убойных животных путем 

перевода гематопорфириновых пигментов в карбоксигемоглобин, что 

обеспечивает устойчивое состояние красителя.  

Экпериментально определены рациональные параметры основных этапов 

технологии красителя. 

Предложен способ консервирования красного пищевого красителя путем 

обработки модифицированной крови растворами бензойной или молочной 

кислот. 

Разработаны две модификации рецептур красителя – белковый и белково-

жировой. Сравнительные комплексные исследования качества красителей 

свидетельствуют об окислительных изменениях жирового компонента в 

процессе хранения красителя, что позволяет отдать предпочтение рецептуре без 

дополнительного введения в модифицированную кровь пищевого жира, т.е. 

белковому красителю. 

Показана устойчивость окраски красителя в процессе хранения. 

Разработана технология изготовления вареных колбас из мясного сырья и 

комбинированного состава с частичной заменой мяса на растительные и 

молочные белки с использованием в качестве цветоформирующего 

компонента-красителя в сочетании с низкой коцентрацией нитрита натрия, что 

исключает образование нитрозаминов в готовом продукте.  

Разработан проект нормативно-технической документации на краситель из 

крови убойных животных. 

 

 

523. Самойленко С.О. Совершенствование подготовительных операций в 

процессах анодного оксидирования алюминия и его сплавов : дисс. … канд. 

техн. наук : 05.17.03 / С.О. Самойленко. – Харьков, 1990. – Научный 

руководитель – Г.Я. Якименко. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском политехническом 

институте. 
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Метою роботи було створення нових засобів на основі водорозчинних ПАР 

для хіміко-механічної обробки поверхні алюмінієвих сплавів перед їх анодним 

оксидуванням. Розроблені состави шліфувально-полірувальних і доводочних 

паст захищені патентами і впроваджені на підприємствах легкої, харчової та 

автомобільної промисловості. У роботі був досліджений вплив підготовчих 

операцій на кінетику росту, морфологію та фізико-хімічні властивості анодних 

оксидних плівок. Сформовані на алюмінії та його сплавах анодні оксидні 

плівки відрізнялися високими корозійно-захисними і діелектричними 

характеристиками. 

 

 

524. Стоян Е.Ю. Оптимизация размещения станций контроля и 

предупреждения при проектировании автоматизированных информационных 

систем идентификации опасных явлений природы: (на примере цунами) : дисс. 

… канд. техн. наук : 05.25.05, 05.13.01 / Е.Ю. Стоян. – Харьков, 1990. – 

Научный руководитель – В.В. Свиридов. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском институте 

радиоэлектроники им. М.К. Янгеля. 

 

В работе введены понятия параметрических геометрических информаций 

индуцируемых ими геометрических полей, приведены информационные 

модели задач расстановки станций наблюдения и контроля над опасными 

явлениями природы, построена математическая модель рассматриваемых задач, 

а также предложены и исследованы методы и алгоритмы для их решения. 

 

 

525. Тормосов Ю.М. Геометрическое моделирование и способы 

совершенствования компрессорных решеток : дисс. … канд. техн. наук : 

05.01.01 / Ю.М. Тормосов. – Киев, 1990. – Научный руководитель –              

Н.М. Чернецкий.  

 

Защита диссертации состоялась в Киевском национальном университете 

строительства и архитектуры. 

 

Диссертация посвящена исследованиям в области геометрического 

моделирования компрессорных решеток с целью их аэродинамического 

совершенствования и реализации в системах автоматизированного 

проектирования. 

Обобщен метод композиции нелинейных преобразований с целью 

расширения класса описываемых профилей. Исследовано влияние характера 
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протекания кривизны вдоль обводов профиля на аэродинамические 

характеристики профиля и решетки, а также взаимное влияние 

аэродинамических характеристик с помощью предложенного графика на 

основе полнопольного комплекса проекций шестимерного пространства 

параметров. Приведены рекомендации для выбора управляющих параметров. 

Получена математическая модель поверхности пера лопатки компрессора с 

учетом заданного закона изменения циркуляции по высоте. 

Разработаны аналитические алгоритмы для генерации расчетных сеток на 

основе метода «крупных частиц» как для изолированного профиля, так и для 

решетки. 

Предложено применить обобщенный метод Лайминга для построения 

криволинейных сеток на основе метода С.К. Годунова, что позволило 

аналитически определить границы расчетной области и геометрические 

параметры ячеек. 

Методика автоматизированного проектирования профилей компрессорных 

решеток и расчетных сеток внедрена в конструкторскую практику. 
 

 

1991 

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

526. Прокопова Е.В. Статистическое исследование региональной 

экологической ситуации : дисc. … канд. экон. наук : 08.00.11 / Е.В. Прокопова;– 

Москва, 1991.– 214 с. – Научный руководитель – Б.И. Искаков. 

 

Защита диссертации состоялась в Московском институте народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Метою дослідження є розробка теоретичних та методологічних основ 

статистичного аналізу причин та соціально-економічних наслідків екологічної 

ситуації для об’єктивного відображення стану довколишнього середовища та 

ефективності природоохоронної діяльності в країні та окремих регіонах.  

Розроблено новий методичний підхід до економіко-статистичного 

вивчення екологічної ситуації. По-новому трактується поняття екологічної 

ситуації – як сукупності умов її формування та соціально-економічних 

наслідків. Обґрунтована необхідність системи статистичних показників 

екологічної ситуації. Використано новий підхід для розробки системи 

показників екологічної ситуації, що полягає в причинно-наслідкових 
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взаємозв’язках між людиною та навколишнім середовищем. Уперше 

досліджено зміст і розроблено методику розрахунку середнього рівня 

антропогенного навантаження на людину і на фактичному матеріалі 

розраховані показники антропогенного навантаження на регіони країни. 

Розроблена методика аналізу екологічної ситуації за ступенем її напруженості, 

на основі якої вперше здійснено групування регіонів країни за рівнем 

інтенсивності антропогенного навантаження на людину. Побудована 

статистична модель кількісних оцінок для дослідження взаємозв’язку впливу 

соціально-економічних чинників на формування екологічної ситуації методом 

головних компонент. 

 

 
1992 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

527. *Пичугина Т.С. Экономические аспекты моделирования 

строительства промышленных комплексов : дисс. ... д-ра экон. наук : 08.00.04 /  

Т.С. Пичугина. – Харьков, 1992. 

 

Защита диссертации состоялась в Ленинградском инженерно-

экономическом институте им. Пальмиро Тольятти. 

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

528. Попова С.А. Повышение эффективности технологии переработки 

сельскохозяйственной птицы в кулинарную продукцию: дисс. … канд. техн. 

наук : 08.00.05; 05.18.16 / С.А. Попова. – Москва, 1992. – Научный 

руководитель – М.И. Беляев, научные консультанты: Г.М. Постнов, Л.Н. Яцун. 

 

Защита состоялась во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

общественного питания.  

 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню параметрів ефективності нових 

безвідходних технологій виробництва кулінарної продукції з 

сільськогосподарської птиці. 

Розроблено методику розподілу сільськогосподарської птиці на анатомічні 

частини та введення коефіцієнтів важливості для кожної з них із урахуванням 
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харчової цінності. Це дозволило розробити диференціальну методику 

ціноутворення кулінарних виробів із урахуванням цінності анатомічної 

частини. 

Запропоновано показники, які характеризують поняття «безвідходні» та 

«маловідходні» технології переробки сільськогосподарської птиці в кулінарну 

продукцію. 

Обґрунтовані математичні моделі, які характеризують втрати 

сільськогосподарської птиці на етапах її переробки та зберігання. Математичні 

моделі підготовлені для використання під час обробки інформації на ЕОМ, 

моделях ціни тушок птиці залежно від коефіцієнта важливості анатомічних 

частин. 

Розроблені підходи і оцінка ефективності глибокої технології переробки 

сільськогосподарської птиці в напівфабрикати високого ступеня ґатунку і 

готові кулінарні вироби. 

Проведені розрахунки ціни на продукцію з сільськогосподарської птиці, 

які вироблені за новими технологіями. 
 

 

1994 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

529. Потапов В.О. Раціональні режими сушіння овочів за змішанним 

теплопідводом : дис. … канд. техн. наук : 05.18.12 / В.О. Потапов. – Одеса, 

1994. – Науковий керівник – М.О. Гришин.  

 

Захист дисертації відбувся в Одеському технологічному інституті харчової 

промисловості ім. М.В. Ломоносова. 

 

Дисертацію присвячено розробці науково обґрунтованих раціональних 

режимів сушіння овочів зі змішаним теплопідведенням (ЗТП-сушіння), що 

забезпечують одержання високоякісних, швидко відновлюваних сушених 

продуктів. 

Уперше доведено можливість отримання ряду високопористих, швидко-

відновлюваних овочів за температур 20...45 
°
С. Теоретично обґрунтовано 

фізичну модель коливального, фільтраційного переносу, що виникає під час 

конвективно-кондуктивного підведення теплоти до функціональної комірки з 

продуктом. Запропоновано кінетичну модель процесу ЗТП-сушіння та 

отримано залежності, що зв’язують коефіцієнти кінетичного рівняння з 

безрозмірними критеріями подібності тепломасопереносу. Доведено, що за 
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основними якісними характеристиками сушені овочі, одержувані сушінням зі 

змішаним тепло-підведенням, не поступаються продуктам сублімаційного 

сушіння, а за економічністю виробництва набагато перевершують останні. 
 

 

1996 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

530. Павлюк Р.Ю. Розробка технології консервованих вітамінних 

фітодобавок і їх використання в продуктах харчування профілактичної дії : дис. 

… д-ра техн. наук : 05.18.13 / Р.Ю. Павлюк – Одеса, 1996. 

 

Захист дисертації відбувся у Одеській державній академії харчових 

технологій. 

 

Дисертацію присвячено розробці наукових основ безвідходної технології 

вітамінних консервованих фітодобавок із плодів та овочів із використанням 

рідкого та газоподібного азоту на стадії заморожування та подрібнення. 

Установлено, що діючий процес консервування дозволяє зберегти не тільки всі 

вітаміни та інші види БАР, але й одержати більш біологічно збагачений 

кінцевий продукт із поліпшеними, порівняно з вихідною сировиною, 

властивостями. Установлено, що за кріогенного подрібнення різної висушеної 

рослинної сировини (вітаміновмісної рослинної сировини та нетрадиційної 

лікарської пряно-ароматичної рослинної сировини /НЛПАРС/) за температури        

-10 
°
С і нижче відбувається збільшення концентрації БАР (аскорбінової кислоти,    

-каротину, фенольних сполук з Р-вітамінною активністю, ароматичних речовин, 

вільних амінокислот) порівняно з вихідною сировиною на 10–80%. Установлено 

механізми зазначених процесів. 

Запропоновано та розроблено метод оцінки розмірів частинок для вітамінних 

дрібнодисперсних плодово-ягідних та овочевих порошків (з розміром частин        

5–20 мкм) – фізико-хімічний метод визначення відносної швидкості розчинення, 

який корелює не тільки з розміром частинок, але й з фізико-хімічними 

властивостями цього продукту. Установлено залежність між відносною 

швидкістю розчинення дрібнодисперсних порошків із вмістом у них клітковини, 

білків, пектинових речовин. 

Розроблено наукові основи безвідходної технології кріогенного подрібнення 

вітамінних консервованих фітодобавок із квіткового пилку із застосуванням 

рідкого азоту, яка дозволяє зруйнувати екзину клітин і повністю зберегти 

вітаміни та інші БАР, одержати біологічно збагачений продукт. Установлено 
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механізм пошкодження та руйнування клітин квіткового пилку та механізм дії 

кріогенного подрібнення з застосуванням рідкого азоту на вітамін С, білки, 

ароматичні речовини та органічні кислоти. 

Виявлено основні закономірності процесів заморожування коренів хрону 

за температури -35-40 
°
С, які приводять до зниження числа мікроорганізмів і 

встановлено механізм дії кріогенного подрібнення із застосуванням рідкого 

азоту на вітамін С, ароматичні речовини, білки, органічні кислоти та інші 

екстрактивні речовини. Уміст БАР (вітаміну С, ароматичних речовин, вільних 

амінокислот, органічних кислот, пероксидази) у фітопасти з коренів хрону за 

кріогенного подрібнення за температури -35-40
 °

С суттєво більший (у 1,5–2 

рази) порівняно з вихідним хроном. 

Розроблено нові технології виробництва вітамінних фітодобавок з 

застосуванням рідкого та газоподібного азоту: порошкоподібних – із плодів та 

овочів, квіткового пилку, НЛПАРС, пастоподібних – із хрону. Вивчено їх 

біохімічні, функціональні та профілактичні властивості, ефективність 

зберігання та використання. Визначено раціональні параметри заморожування 

та кріогенного подрібнення. 

Вивчено антиоксидантні властивості та хімічний склад 15-ти водно-

спиртових екстрактів із НЛПАРС. Установлено залежність між 

антиоксидантними властивостями та вмістом флавонолових глікозидів. 

Розроблено технологію екстрактів-антиоксидантів, які рекомендовані як 

антиокислювачі для гальмування розпаду -каротину під час виготовлення 

фітоконцентратів. 

Науково обґрунтовано, розроблено та впроваджено у виробництво на 

підприємствах України, Росії, Латвії технології 4-х груп нових лікувально-

профілактичних фітопродуктів імуностимулюючої, радіозахисної та 

антистресової дії: порошкоподібних фітоконцентратів для напоїв на основі 

вітамінних консервованих фітодобавок та екстрактів-антиоксидантів із 

НЛПАРС: порошкоподібних фітоконцентратів для напоїв, а також драже на 

основі плодово-ягідних соків, антиоксидантів із НЛПАРС, вітамінів, продуктів 

бджільництва, молочно-рослинних концентратів, фітосиропів для напоїв на 

основі екстрактів-антиоксидантів та адаптогенів, вітамінів, плодово-ягідної 

сировини. Досліджено медико-біологічні властивості та санітарно-гігієнічні 

показники нових харчових продуктів та показано, що вони мають 

імуностимулюючу та радіозахисну дію. 
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531. Синекоп М.С. Розвиток методу R-функцій стосовно статичних та 

динамічних задач теорій Р-функцій : дис. … д-ра техн. наук. : 01.02.04 / 

М.С.Синєкоп. – Харків, 1996. – Науковий консультант – В.Л. Рвачов. 

 

Захист дисертації відбувся в Інституті проблем машинобудування      

ім. А.Н. Підгорного НАН України. 

 

Розглядаються стаціонарні та динамічні задачі для пружних тіл складної 

форми. Для їх розв’язання використовується метод R-функцій, який дозволяє 

розглядати пружні тіла практично довільної форми та основні межові умови 

смішаного типу. Розв’язані задачі дозволили встановити вплив межових  умов 

та геометричних форм тіл на характеристики напружено-деформованого стану. 

Установлено вплив концентраторів напружень на геометричну форму контакту 

2-х тіл. 

Розв’язані практичні задачі для армованих пуансонотримачів та базових 

плит універсально збірних штампів багаторазового використання. 
 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

532. Міносян А.С. Становлення української державності у ІХ – на початку 

ХХ століття (історіографія проблеми) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / 

А.С. Міносян. – Дніпропетровськ, 1996. – Науковий керівник – М.М. Олійник.  

 

Захист дисертації відбувся в Дніпропетровському державному 

університеті. 

 

У дисертації розглядаються питання розвитку історичних знань про 

українську державність ІХ–ХХ ст. Здійснено спробу комплексного аналізу 

вказаної проблеми, ретельно досліджено значний обсяг джерел літератури. 

Важливе місце в роботі займають питання вдосконалення теоретико-

методологічної бази вітчизняної історіографії, узагальнення історичного 

досвіду державного будівництва в Україні і зв’язки його з реаліями сучасності. 

Звернено увагу на історично обумовлену правомірність українського народу 

мати суверенну державу. 
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533. Нечипоренко І.В. Конструювання просторових різницевих сіток 

стосовно до розрахунків течій чисельними методами : дис. … канд. техн. наук : 

05.01.01 / І.В. Нечипоренко. – Київ, 1996. – Науковий керівник – К.Р. Сафіуліна. 

 

Захист дисертації відбувся в Київському національному університеті 

будівництва та архітектури. 

 

У роботі виконано дослідження дискретного моделювання розрахункових 

областей стосовно до розв’язання задач гідрогазодинаміки чисельними 

методами. Розроблена теоретична та алгоритмічна база для конструювання 

плоских та просторових різницевих сіток у областях навколо ізольованої 

лопатки та в міжлопаточному каналі. При цьому одержані такі результати, що 

мають наукову та практичну цінність. 

Розроблені аналітичні алгоритми генерації розрахункових сіток, які 

задовольняють основним вимогам геометричного характеру, що ставляться до 

різницевих сіток при обчислюванні течій у турбомашинах. Застосування 

еквідистантних кривих та кубічних кривих у формі Ерміта як ліній постійного 

значення узагальнених координат дозволило побудувати двовимірні різницеві 

сітки, ортогональні у всій фізичній області у випадку ізольованого профілю та в 

примежовій зоні для розрахунку течій у міжпрофільному каналі. 

Використання функції розподілу межі області залежно від кривини контура 

профілю, що запропоновано в роботі, дозволило здійснювати загущення ліній 

сітки в зонах великих градієнтів параметрів потоку. 

Аналітичні алгоритми визначення осьової лінії каналу та мінімального та 

максимального прохідних перерізів забезпечили автоматизоване формування 

розрахункових областей для плоскої та просторової задач гідро газодинаміки. 

Спосіб генерації єдиної тривимірної різницевої сітки на основі 

математичної моделі поверхні пера лопатки дав змогу одержати гладкість ліній 

сітки у всіх координатних напрямах. 

Прикладні програми, розроблені на основі запропонованих алгоритмів, 

об’єднані в геометричний блок побудови різницевих сіток. Геометричний блок 

використаний у складі програмного комплексу розрахунку течій у решітках 

турбомашин і дозволяє визначити координати вузлів сітки та її геометричні 

характеристики із задовільною точністю. Розроблені алгоритми та програми 

для розрахунку математичної моделі пера лопатки компресора, 

автоматизованого формування міжпрофільного каналу та конструювання 

різницевих сіток упроваджені в конструкторську практику. 
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534. *Покровська О.А. Українська термінологія ринкових відносин : дис. 

… канд. філол. наук : 10.02.01 / О.А. Покровська. – Харків, 1996. – Науковий 

керівник – В.С. Калашник. 

 

Захист дисертації відбувся у Харківському національному університеті     

ім. В.Н. Каразіна. 

 

 
1997 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

535. Черевко А.И. Научные основы и аппаратурное обеспечение 

безотходной переработки костного сырья в продукты питания : дисс. … д-ра 

техн. наук : 05.18.04; 05.18.12 / А.И. Черевко. – Одесса, 1997. – Научный 

консультант – М.И. Беляев. 

 

Защита диссертации состоялась в Одесской государственной академии 

пищевых технологий. 

 

Защищаются 75 научных работ, 18 авторских свидетельств, 1 патент на 

изобретение, нормативно-технические документы на 4 вида новых 

полуфабрикатов и кулинарных изделий из костного сырья, которые содержат 

результаты исследований комплекса вопросов по разработке рецептур и 

технологий переработки пищевой кости в полуфабрикаты для приготовления 

кулинарных блюд на предприятиях общественного питания, а также по 

созданию прогрессивных аппаратов для тепловой и механической обработки 

костного сырья. На основе теоретических и экспериментальных исследований 

установлено, что применение комбинированных технологических процессов 

переработки костного сырья и формирование рецептур комбинированных 

продуктов на основе теории сбалансированного питания позволяет обеспечить 

безотходную переработку пищевой кости в биологически полноценные 

продукты питания для широких слоев населения. Осуществлено практическое 

внедрение новых технологий и аппаратов для их реализации. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

~ 322 ~ 
 

1998 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

536. Плевако В.П. Розрахунки елементів конструкцій із пружних 

неоднорідних матеріалів : дис. … д-ра техн. наук : 01.02.04 / В.П. Плевако. – 

Харків, 1998. 

 

Захист дисертаціі відбувся в Інституті проблем машинобудування             

ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України. 

 

Дисертацію присвячено побудові аналітичних розв’язків задач теорії 

пружності неоднорідних середовищ. Здебільшого розглядаються тіла, механічні 

характеристики яких – функції однієї декартової координати. Знайдено 

п’ятнадцять варіантів загальних розв’язків просторової задачі для ізотропного 

середовища і один варіант плоскої для анізотропного.  

Отримано розв’язки цих рівнянь для багатьох окремих випадків 

неоднорідності. Результати використовуються для досліджень плоских задач 

згину неоднорідних балок і деформацій напівнескінченних і нескінченних 

тривимірних пружних тіл. Досліджені проблеми розрахунків багатошарових 

систем і обернених задач. 

 Основні результати були використані під час підготовки нормативних 

матеріалів із розрахунків дорожніх одягів. 
 

 

1999 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

537. *Рыбин О.Н. Нестационарные электромагнитные явления в 

диссипативном диэлектрике с изменяемыми во времени параметрами : дисс. … 

канд. физ.-техн. наук : 01.04.03 / О.Н. Рыбин. – Харьков, 1999 – Научный 

руководитель – А.Г. Нерух  

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском институте 

радиоэлектроники. 
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2000 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

538. Варипаєв О.М. Мандрівництво у східнослов’янській культурі : дис. 

… канд. філос. наук : 09.00.04 / О.М. Варипаєв. – Харків, 2000. – Науковий 

керівник – Р.М. Піддубна.  

 

Захист дисертації відбувся у Харківському національному університеті     

ім. В.Н. Каразіна. 

 

У дисертаційному дослідженні здійснений комплексний аналіз феномена 

мандрівництва, виявлені його сутнісні характеристики, що дозволяють 

говорити про його безсумнівну філософську значущість для культурного 

дискурсу XIX–XX ст. Виділено головні типи мандрівництва, показаний 

генетичний зв’язок феномена з первинними ментальністними уявленнями, що 

виникають на ґрунті просторової метафорики. Виявлено народно-релігійну 

філософську парадигму мислення, що формує цілісне уявлення про світ і місце 

мандрівника в ньому. Проаналізована стадіально первинна «українська лінія» 

мандрівництва Сковорода – Гоголь, що перевела мандрівництво в духовну 

площину, надавши йому статус повноцінної культурної програми; завдала 

напрями осмислення феномена російською культурою і філософською думкою. 

Показано процес становлення опозиції мандрівництво/блукання, виявленої і 

дослідженої на матеріалі робіт філософів і мислителів «срібного віку». 

Визначено напрям трансформацій феномена в епоху постмодерна, зокрема, 

віртуального мандрівництва. 

 

 

539. Руденко С.М. Закономірності та особливості термінотворення в 

українській підмові громадського харчування (на матеріалі терміносистеми 

«Змішані напої») : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / С.М. Руденко. – Київ, 

2000. – Науковий керівник – Л.А. Алексієнко.  

 

Захист дисертації відбувся у Київському національному університеті         

ім. Тараса Шевченка. 

 

Дисертацію присвячено комплексному системному дослідженню 

закономірностей та особливостей термінотворення в галузі громадського 

харчування на матеріалі української терміносистеми змішані напої (ТСЗН). 

Досліджено історичні умови виникнення та встановлено періодизацію 
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формування терміносистем, пов’язаних із виробництвом напоїв в українській 

підмові громадського харчування, здобутком якої на сучасному етапі стала 

переважно запозичена і на концептуальному, і на лексичному рівнях ТСЗН. 

Розроблено методику виявлення родо-видових відношень між поняттями та 

конкретними реаліями, які на лінгвістичному рівні відбиває термінологічна, 

дефінітивна та номенклатурна база ТСЗН. Проаналізовано структуру і 

внутрішню форму та мотивацію, а також лексико-семантичні особливості 

термінів та номенів ТСЗН. Розроблено формалізований опис синтаксичної 

структури термінів і номенів. Доведено, що, розвиваючись і функціонуючи за 

законами сучасної української літературної мови, лексичний корпус ТСЗН має 

особливості екстралінгвального характеру, оскільки репрезентує спеціальні 

поняття. 

 

 

540. Торяник Д.О. Хвилі в провідниках з квазідвовимірним електронним 

енергетичним спектром : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Д.О. Торяник. – 

Харків, 2000. – Науковий керівник – В.Г. Піщанський.  

 

Захист дисертації відбувся у Фізико-технічному інституті низьких 

температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України. 

 

Теоретично досліджено проникнення електромагнітної хвилі в провідник з 

квазідвовимірним енергетичним спектром, який перебуває в постійному 

магнітному полі. Виявлено, що проникнення хвилі сильно залежить від 

орієнтації зовнішнього магнітного поля. Проаналізовано вплив характеру 

поверхневого відбиття на глибину скін-шару. Установлено, що глибина 

проникнення електромагнітного поля у вигляді слабкозгасаючих квазіхвиль 

істотно залежить від поляризації падаючої хвилі. Знайдено спектр і глибину 

згасання таких хвиль. Показано, що наявність квазіодновимірної порожнини 

поверхні Фермі призводить до збільшення глибини згасання електромагнітного 

поля. Показано, що в шаруватих провідниках в умовах сильного магнетизму 

електронів провідності можливе збудження нелінійних хвиль із малою 

амплітудою достатньо обґрунтованих засобів теорії твердого тіла – спільного 

розв’язання рівнянь Максвелла, доповнених кінетичним рівнянням Больцмана 

для визначення зв’язку щільності електричного струму із змінним електричним 

полем хвилі. 
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541. Янчева М.О. Розробка технології комбінованих м’ясних виробів з 

використанням поліфункціонального препарату колагену : дис. канд. техн. наук 

: 05.18.16 / М.О. Янчева. – Київ, 2000. – Науковий керівник – Л.М. Крайнюк. 

 

Захист дисертації відбувся у Київському державному торговельно-

економічному університеті. 

 

Дисертацію присвячено розробці та науковому обґрунтованню технології 

м’ясних комбінованих виробів (МКВ) із використанням білково-жирових 

емульсій поліфункціонального препарату колагену. 

Розроблено та обґрунтовано технологію отримання поліфункціонального 

препарату колагену (ППК) із колагеномісної сировини з комплексом 

властивостей для утворення та стабілізації білково-жирових емульсій (БЖЕ) 

для їх цілеспрямованого використання у виробництві МКВ.  

Установлено можливість регулювання хімічного складу та функціонально-

технологічних властивостей м’ясних комбінованих фаршів із БЖЕ ППК, що 

дозволило проектувати технологічні процеси та рецептури МКВ з високими 

якісними показниками. Надано рекомендації з кулінарного використання 

м’ясних комбінованих фаршів із ППК, вивчено комплекс якісних 

характеристик та розроблено нормативну документацію на нові види продукції. 

 
 

2002 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

542. Арделян М.В. Складнопідрядні просторово-ототожнювальні речення 

в сучасній українській мові : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 /                    

М.В. Арделян. – Харків, 2002. – Науковий керівник – С.В. Ломакович. 

 

Захист дисертації відбувся у Харківському національному педагогічному 

університеті ім. Г.С. Сковороди. 

 

У дисертаційній роботі здійснено системний різнорівневий аналіз 

просторово-ототожнювальних речень, описано особливості їх формальної і 

семантичної організації. Виявлено коло корелятів та їх функціональних 

аналогів, зроблено висновок про обов’язковість позиції цих компонентів у 

структурі речення – незалежно від її заміщеності або незаміщеності. Доведено, 

що позиція просторового корелята зумовлюється валентністю предикатів буття, 

місцезнаходження в просторі й руху в головній частині речень, здійснено 
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детальний опис відповідних предикатних лексем і їх різноманітних аналогів, 

виявлено семантичну однотипність цих лексем у конструкціях із наявним 

корелятом і в тих реченнях, де він опущений. Аналіз типових різновидів, а 

також тих, зміст яких суперечить схемній семантиці, підтвердив важливу роль у 

формуванні складного речення не тільки його синтаксичної форми, але також 

організованої взаємодії змістів головної і підрядної частин. 

 

 

543. Кулініч О.А. Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку в 

умовах ринкової трансформації : дис. … канд. экон. наук : 08.01.01 /             

О.А. Кулініч. – Харків, 2002. – Науковий керівник – Н.Г. Ушакова. 

 

Захист дисертації відбувся у Харківському державному університеті         

ім. В.Н. Каразіна. 

 

У дисертаційній роботі на основі фундаментальних теоретичних 

концепцій, що дозволяють характеризувати міжнародну торгівлю як чинник 

розвитку міждержавних економічних відносин і загальної економічної 

взаємозалежності, розкрита роль зовнішньої торгівлі в сучасній економіці як 

основної форми міжнародних економічних відносин і засобу економічного 

зростання в період ринкової трансформації. 

Проведено якісний і кількісний аналіз стану і виявлені перспективи 

розвитку зовнішньої торгівлі України, оцінено їх вплив на процес ринкових 

перетворень. 

Розкрито взаємозв’язок стану динаміки і структури 

зовнішньоторговельного комплексу Харківської області як одного з найбільш 

розвинутих регіонов України. 

Зроблено висновок про необхідність підвищення регулюючої ролі держави 

в процесі ринкової трансформації зовнішньої торгівлі. 

Сформульовано зміст державної торгової політики, адекватної завданням 

ринкової трансформації, і запропоновані механізми реалізації деяких її 

складових. 

Розроблено практичні рекомендації, спрямовані на: 

– вирішення завдання структурної трансформації економіки за умови 

реалізації стратегічної моделі економічного розвитку типу для України;  

– використання механізму реалізації конкурентних переваг на різних 

рівнях;  

– застосування методів державного регулювання зовнішньої торгівлі, що 

враховують властиві перехідній економіці особливості взаємозв’зку між 

економічним ростом, лібералізаціею зовнішньої торгівлі і інституціалізаціею 

зовнішньоторговельної політики. 
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2004 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

544. Тормосов Ю.М. Геометричне моделювання та оптимізація процесу 

теплової променевої обробки харчових продуктів: дис. … д-ра техн. наук : 

05.01.01 / Ю.М. Тормосов. – Київ, 2004.– Науковий консультант –                   

В.Є. Міхайленко.  

 

Защита диссертации состоялась в Киевском национальном университете 

строительства и архитектуры. 

 

Дисертацію присвячено питанням геометричного моделювання та 

оптимізації теплопередачі випромінюванням у інфрачервоних установках під 

час теплової обробки харчових продуктів. Запропоновано основні напрями 

розв’язання науково-прикладної проблеми зменшення енергоспоживання та 

підвищення ефективності процесу теплової обробки за рахунок оптимізації 

зовнішнього і внутрішнього теплоперенесення з використанням низки 

конструкторських і технологічних рішень. 

Виконано системне викладення технологічного процесу теплової обробки 

харчових продуктів ІЧ-випромінюванням, побудовано графоаналітичну модель 

процесу променевої теплопередачі в ІЧ-установці та виявлено взаємозв’язки 

між її підсистемами й елементами, більшість із яких носять геометричний 

характер. Розроблено способи геометричного керування величиною прямого та 

відбитого теплових потоків відповідно до умов технологічного процесу. 

Уведено поняття керуючою розподілом відбитих променів функції, за 

допомогою якої розв’язується  проблема формування пучка променів із наперед 

заданими властивостями. 

Запропоновано геометричну модель процесу променевої теплопередачі, яка 

встановлює зв’язок між фізичною та геометричною картинами процесу. 

Досліджено закономірності моделювання ІЧ-випромінювання в поглинаючих 

газових середовищах. 

Створено експериментальну установку. Запропоновано експрес-метод 

оцінки відбивальних властивостей рефлекторів, застосування якого на практиці 

дозволяє підвищити ефективність проектування відбивальних систем. 

Результати досліджень упроваджено у виробництво апаратів харчової 

промисловості та в навчальний процес. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

545. Кузнецова Т.О. Теоретичне моделювання фазових переходів у 

низькорозмірних магнетиках та плівках складних рідин : дис. … канд. хім. наук 

: 02.00.04 / Т.О. Кузнецова. – Харків, 2004. – Науковий керівник –                   

В.О. Черановський. 

 

Захист дисертації відбувся в Харківському національному університеті     

ім. В.Н. Каразіна. 

 

Дисертаційна робота присвячена теоретичному моделюванню фазових 

переходів у низкорозмірних магнетиках та та плівках мікроемульсій. 

Для квазідвовимірних магнетиків та плівок микроемульсій, термодинамика 

яких адекватно описується моделлю Ізінга з конкуруючими взаємодіями 

одержано теоретичні оцінки відносно температурної залежності внутрішньої 

енергії та теплоємності за різних значень параметрів цієї моделі та показано, що 

модель має два типи фазових переходів другого роду. Проведено аналітичне та 

чисельне дослідження енергетичного спектра анізотропної спінової ґратки, яка 

складається з L спін-1/2 XY ланцюжків, зв’язаних взаємодією ізінговського 

типу. Установлено, що для моделі Хаббарда з безмежним відштовхуванням на 

анізотропній трикутній ґратці типу смуги з одним електроном на елементарну 

комірку ґратки, збільшення взаємодії між сегментами викликає перехід із стану 

з мінімальним значенням повного спіну в стан із максимальним значенням 

спіну. 

 

 

546. Янчев А.В. Облік та аналіз відтворення основних засобів : дис. … 

канд. екон. наук : 08.06.04 / А.В. Янчев. – Луганськ, 2004. – Науковий керівник 

– А.П. Грінько. 

 

Захист дисертації відбувся у Східноукраїнському національному 

університеті ім. В. Даля. 

 

Роботу присвячено розробці теоретичних та практичних рекомендацій із 

удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів та економічному 

обґрунтуванню нових напрямів облікової політики на базі виявлення і 

використання закономірностей впливу відтворювального процесу на 

ефективність роботи підприємств. Доведено, що формування облікової 

політики основних засобів повинно будуватися на виборі найбільш ефективних 

способів і параметрів відтворювального процесу. Запропоновано науково 
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обґрунтовані класифікації основного капіталу та лізингових операцій для цілей 

бухгалтерського обліку. Розроблено рекомендації для формування облікової 

політики основних засобів. Обґрунтовано методичні підходи до класифікації 

витрат, що пов’язані з утриманням основних засобів. Це дозволяє 

підприємствам вирішити проблеми фінансування витрат на ремонт. Визначено 

напрями вдосконалення системи бухгалтерських записів руху основних засобів 

та лізингових операцій, що сприяє гармонізації вітчизняного обліку з 

міжнародними стандартами. Розроблено рекомендації із удосконалення аналізу 

технічного стану основних засобів, економічно обґрунтованих складових 

лізингового платежу у взаємозв’язку з аналізом ефективності лізингових 

операцій. 

 

 
2005 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

547. Удовенко І.В. Структурно-семантичні та функціональні особливості 

французьких інтенсифікаторів процесуальної ознаки : дис. … канд. філол. наук 

: 10.02.05 / І.В. Удовенко. – Київ, 2005. – Науковий керівник –                         

М.Д. Марінашвілі. 

 

Захист дисертації відбувся в Київському національному університеті         

ім. Тараса Шевченка. 

 

Дисертацію присвячено системно-функціональному дослідженню 

французьких адвербіальних інтенсифікаторів процесуальної ознаки. 

Упорядковано інвентар суцільнооформлених адвербіальних інтенсифікаторів та 

їхніх функціональних еквівалентів. Розроблено семантичну та семантико-

етимологічну класифікації прислівників-інтенсифікаторів; вивчено синонімічні 

відношення в системі інтенсифікаторів; установлено їхні глибинні зв’язки 

всередині речення. Проаналізовано структурні та семантичні особливості 

роздільнооформлених інтенсифікаторів. Визначено сполучувальні можливості 

адвербіальних одиниць із дієсловами різних лексико-семантичних груп. На 

основі аналізу функціонування інтенсифікаторів у художньому тексті 

установлена їхня комунікативна значущість, їхня роль у створенні суб’єктивної 

модальності тексту, проаналізовані експресивна та прагматична функції 

інтенсифікаторів. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

548. Головко О.В. Становлення та розвиток дошкільної системи виховання 

в УРСР (1919–1933 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 /О.В. Головко. – 

Харків, 2006. – 163 с. – Науковий керівник – М.М. Олійник.  

 

Захист дисертації відбувся у Харківському національному університеті                 

ім. В.Н. Каразіна. 

 

У дисертації комплексно досліджується процес становлення і розвитку 

дошкільної системи виховання в УРСР у 1919–1933 роках. Аналізується стан 

наукової розробки теми, зроблена характеристика джерел, на яких базується 

проведене дослідження. З’ясовано місце і роль дошкільного виховання в 

освітній системі УРСР. Для цього здійснено комплексний аналіз законодавчого 

закріплення закладів дошкільного виховання як початкового ступеня 

радянської освіти. Проведена класифікація всіх існуючих типів дошкільних 

закладів, проаналізовано стан їх фінансування та контингент вихованців, які 

користувались ними, та їх батьків. У дисертації досліджується процес 

формування кадрового потенціалу мережі дошкільного виховання, аналізується 

система підготовки педагогічних кадрів, зміни в змісті методичного наповнення 

навчально-виховного процесу. Аналізуються мовна політика в дошкільних 

закладах у 1919–1933 роках. 

 

 

549. Отрошко Н.А. Электропроводность, вязкость и 

структурнодинамические характеристики сольватации солей никеля (П) и 

кальция (П) в растворителях средней полярности : дисс. … канд. хим. наук : 

02.00.04 / Н.А. Отрошко. – Харьков, 2006. – Научный руководитель –           

И.Н. Вьюнник. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском национальном 

университете им. В.Н. Каразина. 

 

Виконано аналіз структурно-динамічних характеристик іонної сольватації з 

метою вивчення впливу заряду іона та його електронної структури, а також 

розчинника та температури на структуру сольватів, комплексів, іонних пар і 

динаміку іонів і молекул у сольватних оболонках. 



 
 

~ 331 ~ 
 

Визначено геометричні характеристики та розподіл зарядів на атомах 

комплексів [Ni(L)6]
2+

 (L=MeOH, DMSO, AN), [Ca(MeOH)6]
2+

, а також 

[Ni(en)3]
2+

. 

На підставі кондуктометричних даних обчислено товщину динамічної 

сольватної оболонки для досліджених іонів, а також короткодіючі 

некулоновські складові парного міжіонного потенціалу для іонних пар. 

Установлено характер температурної залежності цих параметрів. 

Показано, що структуроукріплюючий вплив на навколишній розчинник     

s–елемента Ca
2+

 поширюється на більший об’єм розчинника, ніж d-елемента 

Ni
2+

. 

Обґрунтовано утворення контактної іонної пари [Ni(MeOH)5Cl]
+
 в метанолі 

й сольваторозділених іонних пар [Ni(DMSO)6]Cl
+
 і [Ni(AN)6]Cl

+
 у 

диметилсульфоксиді та ацетонітрилі. 

 

 

550. Степаненко М.Д. Життєва компетентність особистості: 

концептуальні засади та соціальні виміри : дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / 

М.Д. Степаненко. – Харків, 2006. – Науковий керівник – М.Д. Култаєва.  

 

Захист дисертації відбувся у Харківському університеті Повітряних Сил     

ім. І. Кожедуба. 

 

У дисертації досліджено проблему життєвої компетентності особистості, 

актуалізовану сучасними соціокультурними трансформаціями і необхідністю її 

соціально-філософської концептуалізації. Здійснене теоретичне узагальнення і 

нове вирішення цієї проблеми: визначені теоретико-методологічні передумови 

концептуалізації життєвої компетентності особистості, розроблена її 

теоретична модель і визначені універсальні параметри її метаантропологічного, 

індивідуально-особистісного, ситуативного і соціального вимірів.  

Проаналізовані соціальні підстави загострення проблеми життєвої 

компетентності особистості в сучасних умовах, вимоги і виклики суспільного 

життя, спричинені соціальними трансформаціями, що відбуваються у світі і в 

Україні, як об’єктивні передумови визначення змісту ключових 

компетентностей на цьому конкретно-історичному етапі суспільного розвитку.  

 

 

551. Чмельова О.С. Організаційно-економічний механізм управління 

трудовими ресурсами в регіоні : дис. … канд. екон. наук : 08.02.03 / 

О.С Чмельова. – Харків, 2006. – Науковий керівник – С.М. Бабич.  
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Захист дисертації відбувся у Харківському національному університеті     

ім. В.Н. Каразіна 

У дисертації узагальнено методологічні основи та методичні підходи 

формування механізмів управління трудовими ресурсами. 

Проведено дослідження факторів та умов відтворення трудових ресурсів 

України, виявлено закономірності й особливості формування умов розвитку 

трудового потенціалу України. 

Розроблено концептуальну модель відтворення трудового потенціалу 

регіону на основі циклу реалізації трудового потенціалу. 

Проведено оцінку ефективності використання трудових ресурсів у регіонах 

України та запропоновано методику оцінки та ранжування регіонів, що 

дозволяє сформувати визначальні напрями та міру державного втручання в 

розвиток трудових ресурсів.  

Науково обґрунтовано організаційно-економічний механізм управління 

трудовими ресурсами в регіоні як систему інституційних елементів, що мають 

ієрархічний рівень взаємодії та сукупності інструментів, методів і важелів, що 

дозволяють оптимізувати життєвий цикл трудових ресурсів та підвищити 

ефективність управління трудовими ресурсами. 
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552. Софронова М.С. Математичне моделювання розміщення опуклих      

n-вимірних політопів у n-вимірному паралелепіпеді : дис. … канд. фіз.-мат. 

наук : 01.05.02 / М.С. Софронова. – Харків, 2007. – Науковий керівник –         

М.І. Гіль. 

 

Захист дисертаціі відбувся в Інституті проблем машинобудування              

ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України. 

 

Дисертаційна робота присвячена створенню конструктивних засобів 

математичного моделювання, побудові математичних моделей та розробці 

методів наближеного розв’язання оптимізаційних задач розміщення n-вимірних 

(n>3) паралелепіпедів (n-паралелепіпедів) у області, що має форму                        

n-паралелепіпеда, із різними критеріями якості, а також задачі розміщення 

опуклих багатогранних n-вимірних об’єктів (n-політопів) в області, що має 

форму n-паралелепіпеда. 
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Уперше на основі доведених теорем побудовані Ф-функції                            

n-паралелепіпедів та n-політопів, що дозволяють для розглянутих 

багатовимірних об’єктів формалізувати умови їхнього взаємного неперетину та 

умови розміщення їх у області. Набуло подальшого розвитку представлення 

математичної моделі задачі розміщення n-паралелепіпедів у n-паралелепіпеді зі 

змінними метричними характеристиками. Для задач розміщення                                                                                                                                                                                                                                                                 

n-паралелепіпедів у n-паралелепіпеді з урахуванням зон заборони та з 

максимізацією коефіцієнта його заповнення, а також для задачі розміщення      

n-політопів відповідні математичні моделі побудовані вперше. Запропоновано 

модифікований метод побудови опуклої оболонки скінченної множини точок у, 

який використовується при побудові Ф-функцій n-політопів, а також реалізує 

один із способів їхнього задання. Уперше здійснено розв’язання задач 

розміщення достатньо великої кількості n-паралелепіпедів у n-паралелепіпеді 

та задачі розміщення n-політопів у n-паралелепіпеді. Розроблено алгоритмічне 

та програмне забезпечення для розв’язання цих задач. Наведено результати 

обчислювальних експериментів. 
 

 

2008 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

553. Воронцова Ж.В. Самореалізація особистості старшокласника у 

процесі диференційованої навчальної діяльності : дис. … канд. пед. наук : 

13.01.09 / Ж.В. Воронцова. – Харків, 2008. – 220 с. – Науковий керівник –       

Л.С. Нечепоренко. 

 

Захист дисертації відбувся у Харківському національному педагогічному 

університеті ім. Г.С. Сковороди. 

 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням 

проблеми самореалізації особистості старшокласника у процесі 

диференційованої навчальної діяльності. 

У роботі розкрито суть, структуру й особливості самореалізації 

старшокласників. Науково обґрунтовано педагогічні умови самореалізації 

особистості старшокласника в процесі диференційованої навчальної діяльності: 

надання педагогічної підтримки старшокласникам у процесі їхньої 

диференційованої навчальної діяльності; забезпечення альтернативності вибору 

старшокласниками навчальних завдань на рівні їхніх максимальних 

потенційних можливостей. Реалізовані в педагогічному експерименті ці умови 
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сприяли суттєвому зростанню рівня свідомого визначення мети 

життєдіяльності, успішності навчання, пізнавальної активності, рівня 

сформованості комунікативних умінь, удосконаленню особистісних якостей, 

адекватності самооцінки. 

 

 

554. Петренко Н.В. Проблема змісту освіти в творчій спадщині вчених-

істориків Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.01 / Н.В. Петренко. – Харків, 2008. – Науковий керівник 

– С.Т. Золотухіна.  

 

Захист дисертації відбувся у Харківському національному педагогічному 

університеті ім. Г.С. Сковороди. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми змісту освіти вченими-

істориками Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття          

(Д. Багалій, В. Бузескул, А. Лебедєв, М. Максимейко,  М. Петров, Є. Рєдін,       

О. Єфименко та ін.).  

На основі аналізу історико-педагогічної літератури, архівних документів 

проаналізовано й узагальнено внесок учених-істориків Слобожанщини 

означеного періоду в розробку проблеми змісту освіти. У дисертації визначено 

особливості їхніх теоретичних ідей щодо формування змісту освіти; 

охарактеризовано культурологічну парадигму змісту освіти, сформульовано 

вимоги до його відбору та умови практичної реалізації. У роботі знайшли 

відображення розроблені вченими-істориками Слобожанщини досліджуваного 

періоду національно-регіональний «місцевий елемент», естетичний та 

релігійний компоненти змісту освіти.  

Доведено, що особливе місце в творчій спадщині вчених-істориків займала 

проблема формування змісту вищої та середньої історичної освіти. 

Установлено й схарактеризовано основні напрями реалізації теоретичних 

ідей істориків-науковців Слобожанщини щодо формування змісту освіти в 

досліджуваний період: науково-методичний та просвітницький. Визначено 

етапи та тенденції розвитку означеної проблеми в творчій спадщині вчених-

істориків.  

У досліджені накреслено перспективи впровадження прогресивних ідей 

учених-істориків Слобожанщини в практику сучасних вищих та середніх 

навчальних закладів. 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

555. Крячко Т.В. Розробка технології функціональних антоціанових 

добавок з використанням процесів механоактивації та заморожування : дис. … 

канд. техн. наук : 05.18.13 / Т.В. Крячко. – Одеса, 2009. – Науковий керівник – 

Р.Ю. Павлюк. 

 

Захист дисертації відбувся в Одеській державній академії харчових 

технологій. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці нового 

способу консервування та технології виробництва і зберігання консервованих 

дрібнодисперсних порошкоподібних функціональних антоціанових добавок із 

ЧГ і ЧС, а також їх використанню під час виготовлення вітамінізованих 

продуктів оздоровчого харчування. Показано можливість та доцільність 

використання швидкого заморожування із застосуванням газоподібного азоту 

перед сушінням, процесів механоактивації – дрібнодисперсного подрібнення 

(без застосування холоду) – альтернативного кріогенному, як способів високого 

ступеня збереження вітамінів, антоціанових барвних речовин та інших БАР 

вихідної сировини під час отримання консервованих продуктів – 

функціональних дрібнодисперсних порошкоподібних антоціанових добавок із 

ягід ЧГ та ЧС і розроблено безвідхідну технологію їх отримання, що дозволяє 

не тільки зберегти всі БАР, але й сприяє їх більш повному вилученню з 

сировини. 

Розроблено технологію антоціанових добавок із ягід ЧГ та ЧС із 

використанням процесів механоактивації та заморожування. Експериментально 

визначені та обґрунтовані раціональні режимні параметри технології. Вивчено 

якість антоціанових добавок у процесі виробництва та зберігання. Розроблено 

рецептури і технологічні схеми вітамінізованих сиркових десертів і продуктів 

швидкого приготування з використанням антоціанових добавок з ягід у 

комплексі з фітодобавками із ПАРС, що мають імуномодулюючу дію. 

Розроблено та затверджено нормативну документацію на антоціанові добавки з 

ягід, проведено їх медико-біологічні дослідження та клінічні випробування та 

апробацію нової технології в промислових умовах. 
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556. Саєнко С.Ю. Геометричне моделювання рефлекторів ІЧ-апаратів 

харчової промисловості: дис. … канд. техн. наук : 05.01.01 / С.Ю. Саєнко. – 

Київ, 2009. – Науковий керівник – В.П. Плевако. 

 

Захист дисертації відбувся у Київському національному університеті 

будівництва і архітектури. 

 

Дисертацію присвячено геометричному моделюванню рефлекторів 

теплотехнічних установок для забезпечення заданого розподілу теплоти на 

приймачах складної форми.  

До головних результатів слід віднести обґрунтування доречності 

розрахунків теплотехнічних систем у плоскій постановці. Запропоновано 

форму можливої ІЧ-установки, розрахунки якої можна звести до плоскої задачі. 

Розроблено аналітичні методи, що дозволяють ефективно обчислювати 

геометричні форми циліндричних рефлекторів, які забезпечують наперед 

заданий розподіл теплоти на робочих поверхнях довільного профілю. 

Запропонована низка конкретних форм рефлекторів, що розподіляють теплоту 

на приймачах, які мають перерізи у вигляді прямої, параболи, ломаної лінії 

тощо. Розв’язано обернену задачу про визначення форми рефлектора 

теплотехнічної установки в разі, коли робоча камера обмежена з боків 

вертикальними відбивальними стінками. Запропоновану форму робочої камери 

було використано на підприємстві в установці для жаріння грибів. Доведено, 

що втрата частини енергії, яку несуть теплові промені, на випромінювання в 

довкілля майже не відбувається на формі рефлектора. Тому це дозволило під 

час розв’язання оберненої задачі вивчити ідеалізовані моделі, що не зазнають 

енергетичних втрат. Запропоновано ефективний експрес-метод для визначення 

теплового потоку на плоскій поверхні приймача. Метод апробовано на 

експериментальній установці. 
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2010 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

557. Гніцевич В.А. Наукове обґрунтування технологій кулінарної 

продукції з пінною й емульсійною структурою з використанням амаранту та 

топінамбура : дис. … д-ра техн. наук : 05.18.16 / В.А. Гніцевич. – Київ, 2010. – 

Науковий консультант – Г.В. Дейниченко. 

 

Захист дисертації відбувся в Київському національному торгово-

економічному університеті. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробленню 

технологій кулінарної продукції з використанням амаранту та топінамбура. 

Запропоновано наукову концепцію та можливі напрями її реалізації. Науково 

обґрунтована та експериментально встановлена можливість модифікації 

функціонально-технологічних властивостей полісахаридів топінамбура та 

крохмалю насіння амаранту в складі рослинної сировини, що дозволяє 

підвищити їх структуроутворювальні властивості й використувати в технології 

виробів із пінною та емульсійною структурами. Уперше встановлено вплив 

технологічних чинників (pH середовища, концентрація цукру, температура) на 

процеси структуроутворення модельних систем харчових продуктів з 

використанням соків і пюре амаранту та топінамбура. 

Розроблено технологічні схеми напівфабрикатів і виробів на основі 

модифікованих пюре топінамбура та крохмалю насіння амаранту, сухого листя 

та екстрактів із листя амаранту, установлені механізми регулювання 

структурно-механічних характеристик кулінарної продукції, їх якісних 

показників. Уперше отримано закономірності формування якості кулінарних 

виробів із пінною та емульсійною структурою під час її виробництва та 

зберігання. 

 

 

558. Гросул В.А. Методологічні засади управління соціально-економічним 

розвитком підприємства : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / В.А. Гросул. – 

Донецьк, 2010. – Науковий консультант – В.М. Гриньова. 

 

Захист дисертації відбувся в Донецькому  національному університеті 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 
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Дисертаційна робота присвячена актуальним проблемам формування 

теоретичних, методологічних та методичних основ управління розвитком 

торговельно-виробничого підприємства.  

Визначено проблеми соціально-економічного розвитку України в 

трансформаційний період; обґрунтовано вплив міжгосподарських зв’язків на 

результати діяльності торговельно-виробничих підприємств (ТВП); досліджено 

процеси управління розвитком підприємства в умовах економіки, що 

трансформується. Запропоновано організаційний підхід до реалізації стратегії 

розвитку підприємства; організаційний механізм управління діяльністю ТВП; 

методологію формування організаційної структури управління ТВП; 

оптимізацію управлінських рішень у процесі управління соціально-

економічним розвитком ТВП. Сформовано сучасну типологію ТВП та 

обґрунтовано особливості їх стратегічних спрямувань; визначено сутність та 

складові маркетингових стратегій розвитку ТВП. Побудовано механізм 

формування та реалізації маркетингових стратегій ТВП; науково-методичні 

основи взаємовідносин з постачальниками. Запропоновано методику оцінки 

ефективності маркетингових стратегій розвитку ТВП. Обґрунтовано 

особливості формування соціального середовища ТВП. Сформовано 

концептуальні основи розробки соціальної системи ТВП. Побудовано модель 

оптимальної системи соціального розвитку ТВП. Запропоновано науково-

методичний підхід до забезпечення соціально-економічної стійкості ТВП;  

науково-методичне забезпечення організації сталого розвитку ТВП; 

методологічні підходи до розробки і реалізації концепції соціально-економічної 

стійкості ТВП.  

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

559. Бочуля Т.В. Облік дивідендів в акціонерних товариствах: теорія, 

організація і методика : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Т.В. Бочуля. – Київ, 

2010. – 230 с. – Науковий керівник – Н.С. Акімова. 

 

Захист дисертації відбувся у Київському національному торговельно-

економічному університеті. 

 

Дисертаційну роботу присвячено проведенню дослідження, розробці 

організаційних і методичних аспектів та рекомендацій із удосконалення обліку 

розрахунків за дивідендами в практичній діяльності вітчизняних акціонерних 

товариств.  
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Розроблено рекомендації до розрахунку розміру дивідендів. Виділено 

методичні засади формування комплексної системи обліку розрахунків за 

дивідендами. Забезпечено формування якісної облікової інформації на підставі 

впровадження запропонованого корпоративного центру управління. Внесено 

пропозиції до удосконалення організації та методики обліку дивідендів із 

застосуванням спеціальних субрахунків обліку нарахування й виплати 

дивідендів та податкових розрахунків за ними. Комплексно розглянуто та 

вдосконалено організаційні та методичні підходи до обліку невиплачених 

дивідендів. Проведено оцінку корпоративних інформаційних систем, 

представлених на вітчизняному ринку та впроваджених у практичну діяльність 

акціонерних товариств, і внесено пропозиції до вдосконалення організації 

обліку із застосуванням інформаційних технологій.  

560. Мітяєва Т.Л. Маркетингові стратегії розвитку підприємства : дис. … 

канд. екон. наук : 08.00.04 / Т.Л. Мітяєва. – Донецьк, 2010. – 308 с. – Науковий 

керівник – І.В. Балабанова.  

 

Захист дисертації відбувся в Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 

 

У дисертаційній  роботі розглядаються актуальні проблеми теорії та 

практики щодо розробки, реалізації та оптимізації маркетингових стратегій 

розвитку підприємств, узагальнено теоретичні основи стратегічного маркетингу 

як методології ринкової діяльності підприємств, визначено концептуальні 

засади бенчмаркінгу в стратегічному розвитку підприємств. Здійснено 

дослідження маркетингових стратегій розвитку підприємств за такими 

напрямами: моніторинг маркетингового потенціалу стратегічного розвитку 

підприємств, діагностика якості маркетингових стратегій розвитку 

підприємств, бенчмаркінг результативності реалізації маркетингових стратегій 

розвитку підприємств. Автором розроблено рекомендації до вдосконалення 

маркетингових стратегій розвитку підприємств: рекомендації до оптимізації 

стратегічного набору розвитку підприємств і підвищення якості маркетингових 

стратегій розвитку підприємств. 
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2011 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

561. Краснокутська Н.С. Управління потенціалом торговельного 

підприємства : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Н.С. Краснокутська. – 

Полтава, 2011. – Науковий консультант – Л.О. Лігоненко. 

 

Захист дисертації відбувся в Полтавському університеті економіки і 

торгівлі. 

 

У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методологічні засади та 

науково-методичні підходи до управління потенціалом торговельного 

підприємства. 

Викладено теорію потенціалу підприємства та запропоновані нові підходи 

до його структуризації. Із позицій системного підходу визначено зміст 

елементів потенціалу торговельного підприємства в процесі створення ним 

цінності.  

Обґрунтовано концепцію управління потенціалом підприємства та 

детально розкрито її базові положення. Викладено функції та розроблено 

процесну модель управління потенціалом торговельного підприємства.  

Обґрунтовано концепцію емпіричного дослідження потенціалу 

торговельного підприємства та детально розкрито її методологічні положення. 

Обґрунтовано науково-методичні підходи до оцінювання ресурсних, 

функціональних і синергійних видів потенціалу торговельного підприємства. 

Детально розкрито зміст аналітико-оцінювальних систем дослідження 

результативності реалізації потенціалу торговельного підприємства на основі 

коефіцієнтного методу та нечіткої логіки.  

Розроблено теоретико-методичні засади управління формуванням 

потенціалу торговельного підприємства на основі програмно-цільового 

підходу. Розроблено систему засобів і методів мобілізації потенціалу 

торговельного підприємства та обґрунтовано механізм оптимізації його 

структури.  
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562. Крутова А.С. Методологія та організація бухгалтерського обліку в 

сфері електронної торгівлі : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / А.С. Крутова. – 

Київ, 2011. – 218 с. – Науковий консультант – В.М. Тимофеєв.  

 

Захист дисертації відбувся в Київському національному торговельно-

економічному університеті. 

 

Надано комплексну характеристику електронної торгівлі. Розглянуто 

історію становлення й розвитку; поняття й види електронної комерційної 

діяльності; види суспільних відносин, що формуються в процесі використання 

Інтернету; а також вплив інформатизації суспільно-економічних відносин на 

методологію бухгалтерського обліку. Розроблено та апробовано методику 

оцінки економічної ефективності діяльності суб’єктів електронної торгівлі та 

структур обліково-інформаційного забезпечення управління ними. 

Аргументовано доцільність уведення в наукову термінологію 

бухгалтерського обліку економічної категорії «нематеріальні товари». 

Розроблено методологічні засади оцінки та обліку нематеріальних товарів. 

Висвітлено перспективи вдосконалення обліку реалізації товарів зі знижками та 

моделювання фінансового результату суб’єктів здійснення електронної 

торгівлі, а також використання сучасного розрахункового інструментарію та 

організації бухгалтерського обліку розрахунків у різних бізнес-моделях 

електронної торгівлі. 

Запропоновано систему реєстрації фактів господарського життя, головною 

метою якої є вимір ефективності використання капіталу підприємства. Надано 

власне трактування сутності принципу подвійності в бухгалтерському обліку, 

яке відповідає вимогам побудови моделі динамічного бухгалтерського обліку. 

Надано власне визначення електронного документа. Розроблена нова 

класифікація документів як інформаційного потоку, носія інформації, 

електронного повідомлення та доказу. На основі вивчення світового досвіду 

визначено пріоритетні напрями нормативно-правового регулювання 

електронної діяльності в Україні. 
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563. Чорна М.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств 

роздрібної торгівлі : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / М.В. Чорна. – Донецьк, 

2011. – Науковий консультант – О.Б. Чернега.  

 

Захист дисертації відбувся у Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі НУЕТ ім. М. Туган-Барановського. 

 

У дисертації обґрунтовано методологічні засади діагностики конкуренції в 

роздрібній торгівлі як самостійного напряму галузевого аналізу; уточнено 

трактування понять «конкурентоспроможність підприємства», 

конкурентостійкість підприємства», уведено в науковий обіг термін «споживча 

цінність торговельної послуги». Розроблено концепцію управління 

конкурентоспроможністю ПРТ на принципах теорії ланцюжка цінності та 

модель створення споживчої цінності торгівельної послуги ритейлера. 

Обґрунтовано науково-методичні засади управління взаємодією зі 

споживачами. Розроблено методологічний підхід до оцінки ефективності 

управління конкурентоспроможністю ПРТ та концептуальні положення до 

вдосконалення системи управління конкурентними перевагами мережних ПРТ. 

Побудовано модель підвищення лояльності споживачів ПРТ. 

 
 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

564. Ленерт С.О. Формування якості овочево-сиркових паст підвищеної 

біологічної цінності : дис. … канд. техн. наук : 05.18.15 / С.О. Ленерт. – Київ, 

2011. – 154 с. – Науковий керівник – Л.П. Малюк.  

 

Захист дисертації відбувся в Київському національному торгово-

економічному університеті. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці овочево-

сиркових паст підвищеної біологічної цінності. Комплексно досліджено 

хімічний склад білих коренеплодів різних господарсько-ботанічних сортів. 

Уперше якісно та кількісно вивчено стероїдний комплекс білих коренеплодів у 

сортовому розрізі, ідентифіковано та визначено вміст 13 видів стероїдів. 

Установлено видові, сортові та морфологічні особливості накопичення білими 

коренеплодами нітратів, радіонуклідів, солей важких металів, щавлевої кислоти 

та оксалатів, псоралену. Розроблено та науково обґрунтовано способи зниження 

вмісту токсичних речовин у коренеплодах, які водночас є засобами стабілізації 
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їх кольору. Вивчено пріоритетні сорти та розроблено критерії якості для 

відбору з метою більш цілеспрямованого їх використання.  

Обґрунтовано доцільність комбінування кисломолочного сиру та пюре з 

білих коренеплодів із метою отримання овочево-сиркових паст підвищеної 

біологічної цінності та розширення асортименту продуктів для здорового 

харчування. Комплексно досліджено харчову та біологічну цінність нових 

овочево-сиркових паст, які збалансовані за вмістом білка та вуглеводів, а 

завдяки малому вмісту жиру мають низьку енергетичну цінність. Індекс 

біологічної цінності паст дорівнює 0,75, індекс незамінних амінокислот – 0,43. 

Жирнокислотний склад жиру нових овочево-сиркових паст характеризується 

низьким рівнем НЖК (4,8%), високим рівнем МНЖК (59,6%, із них 44,8% – 

дієтична олеїнова кислота) та достатньо високим рівнем поліненасичених 

жирних кислот (35,6%), із раціональним балансом між ω-6 та ω-3 – 1,7:1. 

Визначено органолептичні, фізико-хімічні та показники безпечності нових 

овочево-сиркових паст.  

За результатами дослідження змін органолептичних, фізико-хімічних та 

мікробіологічних показників обрано оптимальний вид пакування 

(поліпропіленова тара) та встановлено гарантований термін зберігання. 

Розроблено та затверджено нормативну документацію на нову продукцію. 

Результати досліджень упроваджено у виробництво та навчальний процес. 

 

 

565. *Світлична Ю.О. Державне регулювання зовнішньоторговельної 

діяльності в Україні : дис. … канд. наук з державного управління: 25.00.02 / 

Ю.О.Світлична. – Харків, 2011. – Науковий керівник – О.Ю. Амосов. 

 

Захист дисертації відбувся в Національній академії державного управління 

при Президентові України «Харківський регіональний інститут державного 

управління». 
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Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

566. Погарська В.В. Наукове обґрунтування технологій каротиноїдних і 

хлорофілвмісних дрібнодисперсних рослинних добавок : дис. … д-ра техн. наук 

: 05.18.13 / В.В. Погарська. – Одеса, 2012. – Науковий консультант –                       

О.І. Черевко. 

 

Захист дисертації відбувся в Одеській державній академії харчових 

технологій. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню технологій каротиноїдних 

добавок, заснованих на комплексному використанні процесів термообробки (або 

заморожування), дрібнодисперсного подрібнення та антиоксидантів із 

натуральних прянощів і лікарської рослинної сировини, спільне застосування яких 

призводить до механодеструкції комплексів біополімерів зі зв’язаними формами 

низькомолекулярних БАР (каротиноїдів, аскорбінової кислоти, фенольних сполук 

та інших) із відщепленням останніх, переходом їх у вільний стан та збільшенням 

масової частки в 1,5...3 рази, до механодеструкції самих біополімерів до їх 

мономерів, впливає на збереження та трансформацію каротиноїдів у гідрофільну 

форму, що дозволяє отримати добавки у формі дрібнодисперсних порошків, паст, 

заморожених пюре із каротинвмісних овочів, які  порівняно з традиційними 

мають принципово нові властивості, пов’язані з істотним збільшенням 

дисперсності, засвоюваності, розчинності, вмістом та стабільністю каротиноїдів та 

інших БАР.  

Розроблено технології каротиноїдних та хлорофіловмісних рослинних 

добавок у формі дрібнодисперсних порошків, паст, заморожених пюре. 

Експериментально визначено та обґрунтовано раціональні параметри 

технології. Вивчено якість добавок у процесі виробництва та зберігання. 

Розроблено рецептури та технологічні схеми функціональних оздоровчих 

продуктів із їх використанням разом із рослинними добавками із натуральних 

прянощів і лікарської рослинної сировини у формі екстрактів та порошків. 

Розроблено та затверджено НД на рослинні добавки та функціональні оздоровчі 

продукти з їх використанням, проведено медико-біологічні дослідження нових 

добавок та апробацію нових технологій у промислових умовах. 
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567. Шталь Т.В. Маркетингові стратегії підприємства ресторанного 

господарства : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Т.В. Шталь. – Донецьк, 2012. 

– Науковий консультант – А.А. Садєков. 

 

Захист дисертації відбувся в Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 

 

Дисертаційну роботу присвячено актуальній проблемі розробки й 

реалізації маркетингових стратегій підприємств ресторанного господарства в 

умовах нестабільного ринку, що динамічно розвивається.  

Досліджено основні етапи процесу становлення теорії стратегії. Розкрито 

особливості різних тлумачень терміна «стратегія» та виявлено ключові поняття 

її структури. Вперше дано визначення стратегічного ландшафту, і на його 

основі запропоновано модель формування стратегії підприємства в цілому. 

Розкрито генезис поняття «маркетингу» й запропоновано власне трактування 

поняття «маркетинг у сфері ресторанного господарства». Обґрунтовано, що в 

сучасних умовах нестабільного і динамічного ринку стає актуальним підхід до 

побудови стратегій зростання підприємства на основі визначення бізнесу. З 

урахуванням цього визначено й обґрунтовано «ядро бізнесу» як основа 

маркетингової стратегії. Виділено такі маркетингові стратегії підприємства 

ресторанного господарства: стратегія зі створення споживчої цінності на основі 

потенціалу ядра бізнесу, стратегія проникнення в суміжні сфери діяльності і 

стратегія трансформації ядра бізнесу. Запропоновано концептуальну схему 

вибору маркетингової стратегії підприємства ресторанного господарства. 

Проведено оцінку результативності маркетингової діяльності шляхом 

бюджетування маркетингових витрат. Запропоновано метод оптимізації рівня 

маркетингових витрат для підприємства ресторанного господарства на основі 

кривих попиту, який визначає залежність між маркетинговими витратами, 

попитом на продукцію закладу й маржинальним прибутком. 
 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

568. Самусєва Л.Ю. Управління рентабельністю в підприємствах 

ресторанного господарства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 /                     

Л.Ю. Самусєва. – Донецьк, 2012. – Науковий керівник – Л.В. Фролова. 

 

Захист дисертації відбувся в Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 
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У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення актуального науково-прикладного завдання для 

вдосконалення управління рентабельністю підприємств ресторанного 

господарства. На основі вивчення та узагальнення спеціальної літератури було 

надано авторське тлумачення поняття «прибуток». Узагальнено теоретичні 

підходи до поняття «рентабельність підприємства», відокремлено 

організаційно-економічні та соціальні особливості її формування на 

підприємствах ресторанного господарства з урахуванням специфіки діяльності. 

Підхід до управління рентабельністю підприємств ресторанного 

господарства представлений у вигляді трьох складових: теоретико-

інформаційної, процесно-функціональної та організаційної складової.  

Діагностика ефективності управління рентабельністю підприємств 

ресторанного господарства ґрунтується на використанні таксонометричного 

методу на основі розрахунку інтегральних показників. Результати такої 

діагностики стали підґрунтям для вибору стратегії управління рентабельністю 

на підприємствах ресторанного господарства, що забезпечує оптимальні 

пропорції між розміром отриманого прибутку та досягнутими економічними 

результатами функціонування підприємства на довготривалу перспективу. Для 

кожного типу стратегії управління рентабельністю були запропоновані 

конкретні напрями її реалізації. 

 

 
2013 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

569. Савицька Н.Л. Людина як суб’єкт господарського розвитку в умовах 

становлення економіки знань : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.01 /                    

Н.Л. Савицька. – Харків, 2013. – 353 с. – Науковий консультант –                          

С.В. Тютюнникова. 

 

Захист дисертації відбувся у Харківському національному університеті       

ім. В.Н. Каразіна. 

 

Дисертацію присвячено теоретико-економічному обґрунтуванню цілісної 

концепції людини як суб’єкта господарського розвитку в умовах становлення 

економіки знань. 

Досліджено емпіричні та теоретичні передумови виникнення нової 

методології господарської антропології. Уточнено сутність сучасного 

господарського розвитку та роль людини в ньому, охарактеризовано риси 
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економіки знань як його форми. Обґрунтовано методологічні засади 

дослідження людини як цілісного суб’єкта і економіки, і суспільства. Уточнено 

суб’єктний принцип господарської діяльності на основі множинної 

раціональності, розмежування цілепокладання і целевиконання. Запропоновано 

принцип холістичного персоналізму, що дозволяє включити в аналіз творчу 

особистість і визначити вплив на її поведінку та діяльність інститутів, факторів 

культури, психології, інституційної архітектоніки. 

Визначено особливості трансформації праці та творчості у процесі 

становлення економіки знань. Розкрито суперечності, що призводять до нових 

форм економічного, соціального, інформаційного, когнітивного відчуження 

людини, подолання яких є рушійною силою господарського розвитку. 

Відображено особливості модернізації економіки України в напрямі побудови 

економіки знань. Проаналізовано соціально-економічні, інституційні умови 

формування суб’єктного потенціалу людини. Установлено структурні, 

інституційні та суб’єктні причини гальмування цих процесів та визначено 

інституційні провали у сфері відтворення людського потенціалу, окреслено 

шляхи їх подолання. 
 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

570. Бакуменко Л.Г. Репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів 

України: принципи організації корпоративної взаємодії : дис. … канд. наук із 

соц. комунікацій : 27.00.03 / Л.Г. Бакуменко. – Харків, 2013. – 236 с. – Науковий 

керівник – Н.М. Кушнарєнко. 

 

Захист дисертації відбувся у Харківській державній академії культури. 

 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та 

організаційних засад корпоративної взаємодії бібліотек вищих навчальних 

закладів України через створення репозитаріїв на відповідних принципах 

організації і функціонування. 

Проаналізовано наукові погляди на проблему організації корпоративної 

взаємодії репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів; обґрунтовано 

методологічні засади дослідження. Визначено структуру та типологічні 

складові електронних ресурсів репозитаріїв бібліотек ВНЗ України. 

Запропоновано засади організації корпоративної взаємодії РБ ВНЗ України, 

базовані на загальних та специфічних принципах, які передбачають визначення 

стратегічних перспектив розвитку корпоративної взаємодії репозитаріїв 

бібліотек ВНЗ України: її мети, завдання, застосування єдиної структури 
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репозитаріїв та єдиних вимог до їх типо-видового наповнення електронними 

ресурсами, інтеграцію репозитаріїв бібліотек у мережі Інтернет. 

 

 

571. Зосимова Ж.С. Розробка антикризової стратегії підприємства в 

умовах нестабільного середовища : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 /         

Ж.С. Зосимова. – Харків, 2014. – Науковий керівник – С.К. Василик.  

 

Захист дисертації відбувся в Харківському національному економічному 

університеті. 

 

Дисертацію присвячено розвитку теоретичних положень та практичних 

рекомендацій щодо розробки антикризової стратегії підприємств в умовах 

нестабільного зовнішнього середовища. Уточнено визначення кризи, 

запропоновано класифікацію криз та уточнено сутність нестабільного 

зовнішнього середовища. Запропоновано трансформаційний підхід до 

визначення поняття антикризової стратегії. Обґрунтовано принципи розробки 

антикризової стратегії машинобудівного підприємства. Визначено стан 

зовнішнього середовища та кризовий стан підприємств машинобудування. 

Запропоновано методичний підхід до визначення типу стійкості підприємств на 

основі їх кризових станів та станів зовнішнього середовища. Побудовано 

матрицю вибору типової антикризової стратегії для груп підприємств. 

Запропоновано послідовність етапів розробки та реалізації антикризової 

стратегії в умовах нестабільного зовнішнього середовища. 

 

 

572. Лазарєва В.В. Формування готовності майбутніх дільничних 

інспекторів МВС до розв’язання конфліктних ситуацій у процесі фахової 

підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В.В. Лазарєва. – Тернопіль, 2013. 

– Науковий керівник – В.В. Кузьменко. 

 

Захист дисертації відбувся в Тернопільському національному 

педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. 

 

Дисертацію присвячено проблемі формування готовності майбутніх 

дільничних інспекторів міліції МВС України до розв’язання конфліктних 

ситуацій у процесі фахової підготовки.  

Розкрито сутність конфліктологічної готовності в контексті професійної 

підготовки, визначено та науково обґрунтовано педагогічні умови формування 

готовності майбутніх дільничних інспекторів міліції до розв’язання 

конфліктних ситуацій, критерії та показники рівнів сформованості їх готовності 
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до роботи з конфліктами; розроблено програму спецкурсу з урахуванням 

конфліктологічної складової фахової підготовки. Конкретизовано поняття 

«готовність дільничних інспекторів міліції до розв’язання конфліктних 

ситуацій», типологію конфліктних ситуацій у роботі дільничних інспекторів 

міліції, визначено їх характерні ознаки (емоційність – латентність, статичність 

– динамічність, активність – пасивність, конструктивізм – деструктивізм та ін.). 

Розглянуто зміст підготовки майбутніх дільничних інспекторів міліції до 

розв’язання конфліктних ситуацій через уточнення механізмів діагностики та 

системи виховного впливу в межах запроваджених педагогічних умов.  

 

 

573. Прядко О.М. Управління торговим асортиментом в роздрібній 

торгівлі в умовах національної конкурентної політики : дис. … канд. екон. наук 

: 08.00.03 / О.М. Прядко. – Херсон, 2013. – 288 с. – Науковий керівник –         

Г.А. Синицина.  

 

Захист дисертації відбувся в Херсонському міжнародному університеті 

бізнесу і права. 

 

Дисертацію присвячено поглибленню теоретичних і методичних питань та 

розробці практичних рекомендацій із формування та управління торговим 

асортиментом товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Теоретично обґрунтовано механізм реалізації конкурентної політики у 

сфері торгівлі. Узагальнено наукові підходи до понять «асортимент», «торговий 

асортимент», «формування торгового асортименту». Розкрито особливості 

формування торгового асортименту в роздрібній торгівлі в умовах національної 

конкурентної політики. Здійснено класифікацію торгового асортименту. 

Ідентифіковано основні фактори ендогенного та екзогенного походження, що 

впливають на формування торгового асортименту товарів побутової техніки на 

підприємствах роздрібної торгівлі. Проведено сегментування споживчого 

ринку побутової техніки м. Харкова; здійснено операційний аналіз та оцінено 

взаємозв’язок  асортименту побутової техніки з обсягом товарообороту 

підприємств роздрібної торгівлі; визначено ефективність формування та 

управління торговим асортиментом товарів побутової техніки. Обґрунтовано 

фінансову вигоду включення визначених торгових марок пральних машин до 

асортименту. Розкрито напрями вдосконалення механізму формування 

торгового асортименту, організації управління та здійснення його контролю в 

роздрібній торговельній мережі. Обґрунтовано та надано рекомендації щодо 

формування торгового асортименту товарів побутової техніки на підприємствах 

роздрібної торгівлі та запропоновано методику визначення формування 

торгового асортименту. Визначено механізм реалізації асортиментної політики 
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з урахуванням попиту, що створює умови для розробки поточної та 

перспективної стратегії розвитку підприємств роздрібної торгівлі. 

 

 

574. Спіцин В.В. Фізичне виховання підлітків у дитячих громадських 

організаціях України (перша половина ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 

13.00.01 / В.В. Спіцин. – Харків, 2013. – Науковий керівник – Л.А. Штефан.  

 

Захист дисертації відбувся в Харківському національному педагогічному 

університеті ім. Г.С. Сковороди. 

 

Дисертацію присвячено історико-педагогічному аналізу процесу 

становлення організації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських 

об’єднаннях України в першій половині ХХ століття. 

На основі аналізу архівних матеріалів, опублікованих джерел і педагогічної 

літератури визначені та науково обґрунтовані етапи організації фізичного 

виховання підлітків у дитячих громадських об’єднаннях України першої 

половини XX століття. Охарактеризовано основні принципи, зміст, форми й 

методи організації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських 

об’єднаннях України досліджуваного періоду. Актуалізовано педагогічно цінні 

ідеї та досвід з організації фізичного виховання підлітків у дитячих 

громадських об’єднаннях України минулих років, що можуть стати в пригоді в 

сучасних умовах розвитку української держави, та окреслено прогностичні 

тенденції подальшого розвитку та вдосконалення фізичного виховання 

підлітків у дитячих громадських об’єднаннях України. 

 

 
2014 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

575. Давидова І.О. Зайнятість як сфера реалізації інтелектуального 

капіталу : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.01 / І.О. Давидова. – Харків, 2014. – 

Науковий консультант – М.М. Кім.  

 

Захист дисертації відбувся  в Харківському державному університеті        

ім. В.Н. Каразіна. 

 

У дисертації розкрито зміст реалізації інтелектуального капіталу у сфері 

зайнятості за стадіальним критерієм. Запропоновано теоретико-методологічний 
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підхід для дослідження зайнятості як сфери реалізації змісту та результатів 

економічної діяльності на основі розгляду взаємодії таких базових 

модальностей: можливість, необхідність, дійсність. Визначено форми 

зайнятості, адекватні вищій освіті та природі інтелектуальної праці. 

Розкрито умови реалізації інтелектуального капіталу та чинники зростання 

ступеня реалізації інтелектуального капіталу на основі розширення 

можливостей працевлаштування за фахом, умови зростання рівня 

працевлаштування випускників навчальних закладів. Визначено показники 

сфери зайнятості для ефективного використання інтелектуального капіталу, 

порівняно з показниками освіти.  

 

 

576. Одарченко А.Н. Развитие научных основ формирования качества 

пищевых продуктов при консервировании холодом : дисс. … д-ра техн. наук : 

05.18.13 / А.Н. Одарченко. – Одесса, 2014. – 343 с. – Научный консультант – 

А.И. Черевко.  

 

Защита диссертации состоялась в Одесской национальной академии 

пищевых технологий. 

 

Дисертацію присвячено питанням формування та покращення якості 

замороженої сировини та харчових продуктів шляхом обґрунтування 

раціональних режимів термічної зворотності технологічних процесів 

заморожування, холодильного зберігання та розморожування. 

Уперше сформульовано основні положення та принципи складання систем 

оцінювання якості для управління технологічним процесом консервування 

холодом із використанням параметра стану вологи відносно сухої речовини 

(Mcw), що характеризує термічну зворотність властивостей сировини та 

харчових продуктів відносно операцій заморожування-розморожування. 

Визначено режими ступінчастого нагрівання й температуру зразків, що майже 

збігається з температурою під час їх заморожування, тобто здійснено термічну 

зворотність процесу заморожування-розморожування з нульовою площею 

гістерезису кінетики температур. 

Подальшого розвитку набули теоретичні та практичні знання про процеси 

заморожування сировини та харчових продуктів, що проходять технологічну 

обробку перед заморожуванням, а саме: досліджено вплив фазових переходів, 

склування, кінетики заморожування, кількості вимороженої та невимороженої 

вологи на якість та функціонально-технологічні властивості нових видів 

напівфабрикатів.  

Результати роботи пройшли апробацію та впроваджені на підприємствах 

харчової промисловості, готельно-ресторанного бізнесу України та в 
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навчальний процес Харківського державного університету харчування та 

торгівлі. 

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

577. Величко К.Ю. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний 

механізм інтеграції будівельних підприємств в процесі реорганізації : дис. … 

канд. екон. наук : 08.00.04 / К.Ю. Величко. – Харків, 2014. – Науковий керівник 

– Т.В. Момот. 

 

Захист дисертації відбувся в Харківському національному університеті 

міського господарства імені О.М. Бекетова. 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

практичні рекомендації щодо процесу реорганізації підприємств. 

Проаналізовано основні етапи еволюції, поняття, мотиви, принципи здійснення 

злиттів та поглинань. Проведено аналіз методик оцінювання ефективності 

корпоративних злиттів та поглинань вартісно-орієнтованого організаційно-

економічного механізму інтеграції будівельних підприємств у процесі 

реорганізації. Визначено особливості та уточнено сутність понятійного апарату 

«реорганізація». Удосконалено перелік класифікаційних ознак та різновидів 

процесу реорганізації.  

Досліджено сучасний стан та основні тенденції розвитку будівельних 

підприємств, що знаходяться в процесі реорганізації. Удосконалено систему 

ключових показників оцінки доцільності інтеграції суб’єктів господарювання в 

процесі реорганізації. Здійснено рейтингову оцінку привабливості 

підприємства, запропоновано визначення потенціалу інтеграційної 

привабливості, визначено організаційні засади функціонування зазначеного 

механізму. 

 

 

578. Доброскок Ю.Б. Управління процесами взаємодії підприємств у 

каналах збуту : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю.Б. Доброскок. – Донецьк, 

2014. – Науковий керівник – Т.В. Шталь. 

 

Захист дисертації відбувся в Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 
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Дисертаційну роботу присвячено актуальній проблемі вдосконалення 

управління процесами взаємодії підприємств у каналах збуту в умовах розвитку 

споживчого ринку. 

У роботі досліджено сутність, елементи, характеристики та специфіку 

управління каналами збуту підприємства. Розвинуто понятійний апарат 

маркетингу взаємодії з визначенням трактувань категорій «система збуту», 

«канал збуту», «маркетинговий канал» і на основі логічного співвідношення 

характеристик сутності та структури запропоновано авторське визначення 

категорії «формат каналу збуту». Розглянуто ключові елементи та 

характеристики системи збуту на основі положень концепції маркетингу 

взаємодії. Проаналізовано параметри оцінки пріоритету і довіри в каналах 

збуту підприємств. Запропоновано методику оцінювання ефективності процесу 

взаємодії в каналах збуту на основі інструментів діагностики. Розроблено 

аналітичне підґрунтя оцінки ефективності взаємодії підприємств у 

маркетингових каналах. Виділено оптимізаційний підхід до вибору формату 

взаємодії в маркетингових каналах у моделі ринкового середовища та на цій 

основі вдосконалено напрями стратегічного маркетингового планування в 

системі взаємодії підприємств у маркетингових каналах. 
 

 

579. Михайлова О.В. Ефективність політики формування оборотних 

активів підприємств роздрібної торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 

О.В. Михайлова. – Полтава, 2014. – Науковий керівник – Н.О. Власова. 

 

Захист дисертації відбувся в Полтавському університеті економіки і 

торгівлі. 

 

У дисертаційний роботі обґрунтовано теоретичні засади та розроблено 

практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління 

формуванням оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі. 

Виокремлено основні характеристики поняття «оборотні активи» та 

уточнено його економічну природу; систематизовано види оборотних активів 

як об’єктів управління на рівні підприємств; виділено суттєві функціональні 

особливості торговельної галузі й цільову спрямованість управління 

оборотними активами; систематизовано основні групи зовнішніх та внутрішніх 

факторів, що впливають на їх формування; визначено місце політики їх 

формування в системі оборотних активів. Розкрито зміст і обґрунтовано її 

структурно-логічну модель; розмежовано й розкрито зміст понять 

«ефективність формування оборотних активів» та «ефективність політики 

формування оборотних активів». 
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Досліджено сучасні тенденції розвитку, особливості складу, ефективність 

формування оборотних активів на різних рівнях галузі; обґрунтовано критерії 

та систему показників для комплексного оцінювання ефективності формування 

оборотних активів; запропоновано методичний підхід до визначення 

різноманіття типів політики на основі екстенсивного та інтенсивного 

спрямування розвитку підприємства. 

 

 

580. Ставерська Т.О. Фінансове прогнозування і планування прибутку  

торговельних підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 /                       

Т.О.  Ставерська. – Донецьк, 2014. – 154 с. + прил. 110 с – Науковий керівник – 

Т.О. Сідорова. 

 

Захист дисертації відбувся в Донецькому національному університеті 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 

 

У дисертації застосовано системний підхід до фінансового прогнозування і 

планування діяльності підприємств; формалізовано прибуток підприємства як 

об’єкт фінансового прогнозування і планування, обґрунтовано концепцію 

вдосконалення фінансового прогнозування і планування прибутку 

торговельних підприємств. У роботі запропоновано методичний підхід до 

ієрархічного фінансового прогнозування і планування; проведено оцінку 

інформаційної ємності звіту про фінансові результати підприємства; 

діагностовано фінансові результати торговельних підприємств як об’єктів 

прогнозування і планування. У дослідженні апробовано методичний підхід до 

ієрархічного фінансового прогнозування і планування; удосконалено 

методичний підхід до прогнозування і планування  звіту про фінансові 

результати; обґрунтовано сценарний підхід до прогнозування і планування 

прибутку підприємств.  
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2015 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

581. Одарченко Д.М. Розвиток методології та методів оцінки якості та 

автентичності сировини в технологіях заморожених напівфабрикатів та 

харчових продуктів : дис. … д-ра техн. наук : 05.18.13 / Д.М. Одарченко. – 

Одеса, 2015. – 282 с. – Науковий консультант – М.І. Погожих. 

 

Захист дисертації відбувся в Одеській національній академії харчових 

технологій. 

 

Дисертацію присвячено питанням удосконалення методологічних підходів 

до оцінки якості та автентичності харчової сировини та заморожених продуктів 

шляхом наукового обґрунтування сигнатур властивостей оборотної рідкої 

частини з них і розробці технології виробництва оборотних заморожених 

напівфабрикатів та харчових продуктів.  

Уперше введено поняття «сигнатура» для оцінки якості та автентичності 

сировини в технологіях заморожених напівфабрикатів та харчових продуктів, 

яка є фізичною величиною, що має кількісне значення та є своєрідним 

індикатором стану та властивостей предмета дослідження в цілому та свідчить 

про умови вирощування, зберігання, видову приналежність, автентичність. 

Розроблено та науково обґрунтовано метод пробопідготовки, який передбачає 

циклічне використання операцій заморожування-центрифугування сировини 

тваринного та рослинного походження й дозволяє отримати рідкі фази, що є 

колоїдними розчинами та характеризуються стійкістю до седиментації під час 

заморожування й розморожування, тому можуть використовуватися як проби 

під час оцінювання якості. Виявлено, що заморожені оборотні напівфабрикати, 

які мають виражений технологічний ефект (яскраво виражені смако-

ароматичні, колірні характеристики, структуроутворення та ін.), можна 

отримати циклічним заморожуванням-центрифугуванням сировини тваринного 

або рослинного походження і використовувати для виробництва заморожених 

напівфабрикатів і харчових продуктів. 

Подальшого розвитку набули теоретичні та практичні знання про зміни 

електрофізичних, оптичних, кріоскопічних та термодинамічних властивостей у 

м’ясі, рибі, овочах, ягодах та грибах. 

Результати роботи пройшли апробацію та впроваджені на торгових і 

переробних підприємствах, а також у навчальний процес Харківського 

державного університету харчування та торгівлі. 
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582. Янчев А.В. Організаційно методологічні положення електронного 

документування в системі бухгалтерського обліку : дис. … д-ра екон. наук : 

08.00.09 / А.В. Янчев. – Житомир, 2015. – 370 с. – Науковий консультант –           

А.С. Крутова. 

 

Захист дисертації відбувся в Житомирському державному технологічному 

університеті. 

 

Дисертацію присвячено моделюванню ефективної системи електронного 

документування бізнес-процесів суб’єктів господарювання та розробці моделі 

інфраструктури баз даних для цілей формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення всіх рівнів управління. Поглиблено теоретичні основи облікового 

процесу в інформаційній економіці та соціально-економічні засади організації 

праці персоналу облікової служби. Досліджено діалектику розуміння документа 

як семантичної основи процесу документування, запропоновано науково 

обґрунтовану класифікацію документів, яка задовольняє вимогам системи 

електронного документування. Визначено вплив онтології віртуальної 

реальності на процеси документування. Запропоновано методологічні та 

організаційні засади процесів архівування документів в умовах інформатизації 

суспільно-економічних відносин. Удосконалено методичні та організаційні 

положення контролю якості документообігу в інформаційній системі 

бухгалтерського обліку. Розроблено рекомендації щодо електронного 

документування окремих бізнес-процесів господарської діяльності. Розроблено 

методологічні засади стандартизації електронного документування 

господарської  діяльності в Україні, висвітлено перспективи розвитку 

методології обліку документів суворої звітності в умовах електронного 

документообігу. Запропоновано концептуальну модель глобального 

документообігу в Україні. 

 
 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

583. Лисак Н.О. Педагогічна взаємодія викладачів та студентів молодших 

курсів як умова професійного становлення фахівця економічного профілю у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / 

Н.О. Лисак. – Харків, 2015. – Науковий керівник – В.В. Кулешова.  

 

Захист дисертації відбувся в Харківському національному педагогічному 

університеті ім. Г.С. Сковороди. 
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Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням 

проблеми професійного становлення фахівців економічного профілю у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін. 

Теоретично обґрунтувано та експериментально перевірено вплив 

педагогічної взаємодії викладачів та студентів молодших курсів на професійне 

становлення фахівця економічного профілю у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін, компонентами якого є: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, рефлексивний. Уточнено критерії та показники рівнів 

сформованості професійного становлення майбутніх фахівців економічного 

профілю: мотиваційно-ціннісний (ціннісне ставлення до майбутньої 

професійної діяльності; потреба у професійному самовдосконаленні), змістово-

процесуальний (сформованість знань про професійну діяльність; сформованість 

професійних умінь, що забезпечують професійне становлення: комунікативні, 

організаторські, гностичні, креативні, емоційні) та  аналітико-рефлексивний 

(характер вияву професійно важливих якостей: активність, відповідальність, 

толерантність, здатність  аналізувати  свою діяльність).  

 

 

584. Помінова І.І. Вища освіта як інституційно-господарська платформа 

розвитку інтелектуального капіталу : дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 / 

І.І. Помінова. – Харків, 2015. – Науковий керівник – Г.М. Коломієць.  

 

Захист дисертації відбувся в Харківському державному університеті          

ім. В.Н. Каразіна. 

 

У дисертації поглиблено змістовну характеристику інтелектуального 

капіталу та виокремлено інтравертну, амбівертну моделі його формування та 

використання в умовах глобалізації. На основі дослідження еволюції функцій 

вищої освіти обґрунтовано її перетворення на інституційно-господарську 

платформу розвитку інтелектуального капіталу в сучасних умовах. 

Розкрито зміст інституційних пасток розвитку інтелектуального капіталу 

як похідних інституційних розривів функціонування національної системи 

вищої освіти в процесі його відтворення та визначено напрями 

загальносистемних та секторальних змін для їх усунення. Запропоновано 

визначення міри інтеграції національного інтелектуального капіталу в 

глобальний. 
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585. Скрынник Н.А. Историческая драма О.Ф. Писемского в контексте 

литературного процесса второй половины XIX века : дисс. … канд. филол. наук 

: 10.01.02 / Н.А. Скрынник. – Харьков, 2015. – Научный руководитель –         

Л.Г. Андронова. 

 

Защита диссертации состоялась в Харьковском национальном 

педагогическом университете им. Г.С. Сковороды. 

 

Дисертацію присвячено осмисленню специфіки проблематики й поетики 

історичних трагедій О.Ф. Писемського, розглянутих у контексті літературного 

процесу другої половини ХIХ століття. Уперше встановлено історичні джерела, 

використані при створенні трагедій; розглянуто особливості залучення 

історичних матеріалів у тексти й своєрідність їхньої інтерпретації; визначена 

роль літературних та історичних джерел, що дали можливість письменникові 

відтворити світогляд людей минулого; проаналізовані особливості конфліктів і 

організації системи персонажів в історичних драмах; досліджена специфіка 

просторових топосів і часових координат, що визначають особливості розвитку 

сюжету історичних драм; осмислені специфіка мовленнєвих характеристик 

персонажів і функція авторського слова в тексті історичних трагедій; 

розглянута їхня жанрова природа, уведено історичну драматургію                  

О.Ф. Писемського в літературний контекст другої половини XIX століття. 

 

 

586. Тарасов І.Ю. Механізми конкурентної політики на депозитному 

ринку національної економіки : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / 

І.Ю. Тарасов. – Запоріжжя, 2015. – 299 с. – Науковий керівник – Т.Д. Косова.  

 

Захист дисертації відбувся в Запорізькому класичному приватному 

університеті.  

 

У дисертаційній роботі визначено зміст конкурентної політики та 

особливості її механізмів, надано характеристику сегменту депозитного ринку 

та його значенню для розвитку національної економіки, обґрунтовано 

концепцію вдосконалення механізмів конкурентної політики на депозитному 

ринку. Здобувачем проведено оцінку міжгалузевої конкуренції на депозитному 

ринку національної економіки, досліджено конкуренцію депозитних 

корпорацій та її вплив на маркетинговий механізм, проведено макроекономічну 

конкурентну сегментацію вкладників депозитних корпорацій, узагальнено 

пруденційні механізми забезпечення довіри до депозитного ринку фізичних 

осіб. У дисертації визначено напрями реформування пруденційного механізму  

конкурентної політики  на депозитному ринку в умовах вступу до ЄС, 
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обґрунтовано рейтинги депозитного ринку як інструмент маркет-мейкерства і 

конкурентної політики, розроблено методичні рекомендації з удосконалення 

маркетингового механізму конкурентної політики на депозитному ринку. 

 

 
2016 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня доктора наук 

 

 

587. Янчева М.О. Наукове обґрунтування використання композицій 

кріостабілізуючої дії в технології напівфабрикатів м’ясних посічених 

заморожених : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / М.О. Янчева. – Одеса, 2016. – 

Науковий консультант – О.О. Гринченко. 

 

Захист дисертації відбувся в Одеській національній академії харчових 

технологій. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню використання 

композицій кріостабілізуючої дії в технології напівфабрикатів м’ясних 

посічених заморожених, що дозволить одержати продукцію зі стабільними 

показниками якості та безпечності за умов реалізації циклу «заморожування – 

зберігання – розморожування». 

Уперше розроблено фізико-математичну модель кристалізації м’ясних 

посічених систем, установлено механізми забезпечення їх технологічної 

стабільності під час заморожування-розморожування за умови використання 

композицій кріостабілізуючої дії. Науково обґрунтовано склад і технологічні 

параметри їх виробництва у вигляді емульсійних систем на основі білка 

тваринного, емульгаторів ацилгліцеринної природи та сухих сумішей на основі 

харчових гідроколоїдів полісахаридної природи. Установлено закономірності 

зміни теплофізичних, фізико-хімічних, функціонально-технологічних 

показників та мікроструктури м’ясних посічених систем із використанням 

розроблених композицій кріостабілізуючої дії під впливом технологічних 

чинників. Із використанням методів системного аналізу науково обґрунтовано 

параметри виробництва технології напівфабрикатів м’ясних посічених 

заморожених із використанням композицій кріостабілізуючої дії, досліджено 

комплекс показників їх якості та безпечності, установлено закономірності їх 

зміни під час зберігання. 

Здійснено оцінку основних результатів та ефективності впровадження 

дослідження в Україні шляхом визначення наукового, науково-технічного, 

соціального та економічного ефекту. Ужито комплекс організаційно-



 
 

~ 360 ~ 
 

технологічних заходів з упровадження результатів дослідження у практику 

закладів м’ясної промисловості та ресторанного господарства, в освітній процес 

ВНЗ. 

 

 

Роботи на здобуття наукового ступ ня кандидата наук 

 

 

588. Борисова А.О. Трансформація картини світу студентів-іноземців у 

процесі міжкультурної адаптації в країні навчання : дис. … канд. психол. наук : 

19.00.07 / А.О. Борисова. – Харків, 2016. – Науковий керівник –                                   

А.М. Большакова. 

 

Захист дисертації відбувся в Харківському національному педагогічному 

університеті ім. Г.С. Сковороди. 

 

У дисертації викладено результати вивчення структури, змісту та 

психологічних особливостей трансформації картини світу студентів-іноземців у 

процесі міжкультурної адаптації в країні навчання. 

Робота містить теоретико-методологічне обґрунтування та результати 

емпіричної верифікації структурно-змістової моделі картини світу студентів-

іноземців, що містить уявлення про себе, інших людей, навколишній світ, 

уявлення про своє життя та моделі особистісних ресурсів міжкультурної 

адаптації студентів-іноземців. Виявлені особливості взаємозв’язку структурно-

змістових особливостей картини світу з показниками успішності та 

особистісними ресурсами міжкультурної адаптації. Визначено особливості 

картини світу, оптимальні щодо успішності міжкультурної адаптації, описано 

психологічні особливості трансформації картини світу за звичайних умов та 

умов психологічного супроводу міжкультурної адаптації в країні навчання. 

Розроблено програму психологічного супроводу студентів-іноземців, 

упровадження якої показало, що психологічний супровід міжкультурної 

адаптації є фактором позитивної трансформації картини світу; оптимізація 

структурно-змістових особливостей картини світу є фактором успішності 

міжкультурної адаптації та розвитку її особистісних ресурсів. 
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589. Левіна М.В. Облік і внутрішній контроль трансакційних витрат 

підприємств готельного господарства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / 

М.В. Левіна. – Житомир, 2016. – 270 с. – Науковий керівник – О.О. Нестеренко  

 

Захист дисертації відбувся в Житомирському державному технологічному 

університеті. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних засад та 

практичних проблем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю 

трансакційних витрат підприємств готельного господарства. У роботі 

запропоновано трактування поняття «трансакційні витрати» та вдосконалено 

класифікацію трансакційних витрат для цілей бухгалтерського обліку. 

Розроблено Проект методичних рекомендацій із формування складу витрат на 

підприємствах готельного господарства та визначено завдання й елементи 

кластерної облікової політики підприємств готельного господарства. 

Запропоновано організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку 

трансакційних витрат з урахуванням специфіки діяльності підприємств 

готельного господарства. Розроблено журнали обліку трансакційних витрат за 

видами трансакцій; відомості обліку трансакційних витрат у розрізі їх видів; 

узагальнюючу відомість обліку трансакційних витрат; алгоритм урахування 

явних та неявних трансакційних витрат при розрахунку ціни проживання в 

готелі. Розроблено методичний інструментарій внутрішнього контролю 

трансакційних витрат підприємств готельного господарства. 

 

 

590. Резніков В.В. Селянський повстанський рух на Слобожанщині   

(1918–1923 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / В.В. Резніков. – Харків, 

2016. – Науковий керівник – В.В. Калініченко. 

 

Захист дисертації відбувся в Харківському національному університеті    

ім. В. Н. Каразіна. 

 

У дисертаційному дослідженні на основі широкої історіографічної та 

джерельної бази комплексно розглянуто проблему селянської повстанської 

боротьби на Слобожанщині проти гетьманського, денікінського, 

більшовицького режимів у період 1918–1923 рр. У роботі розглянуто головні 

причини зародження селянського повстанського руху, визначено його ідеолого-

політичну складову, з’ясовано головні завдання, що переслідували повстанці на 

кожному з визначених етапів, визначено методи боротьби з боку режимів проти 

повсталих хліборобів, висвітлено ставлення селянства до надзвичайних 

економічних заходів владних структур на селі та відповідну реакцію на них. 
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Доведено, що селянський повстанський рух на Слобожанщині слід 

розглядати як спробу самозахисту власних економічних, політичних і 

національних інтересів. Повстанство Слобожанщини за політичними 

переконаннями чітко диференціюється на самостійницьке та анархо-

махновське, які до літа 1921 р. виступали як протиборчі сили. Визначено, що 

головними вадами селянського повстанського руху стали його 

неорганізованість, стихійність, нездатність об’єднатися внаслідок ідеологічних 

розбіжностей навіть перед небезпекою великої загрози. Причиною виникнення 

подібної державної деструкції була політико-національна незрілість 

слобідського селянства, нездатність усвідомити, що економічні, політичні та 

національні інтереси може захистити лише власна національна держава.  
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П Р ЛІК НАУКОВИХ СП ЦІАЛЬНОСТ Й, 

ЗА ЯКИМИ ВІДБУВАВСЯ ЗАХИСТ ДИС РТАЦІЙ 

 

01 Фізико-математичні науки 

01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла» 

01.04.02 «Теоретична фізика» 

01.04.03 «Радіофізика» 

01.04.11 «Магнетизм» 

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» 

02 Хімічні науки 
02.00.04 «Фізична хімія» 

05 Технічні науки 
05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» 

05.02.14 «Машини та агрегати у харчовій промисловості» 

05.13.01 «Управлівння у технічних системах» 

05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем управління» 

05.17.03 «Технічна електрохімія» 

05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та 

харчових концентратів» 

05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» 

05.18.07 «Технологія продуктів бродіння та безалкогольних напоїв» 

05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та 

фармацевтичних виробництв» 

05.18.13 «Технологія консервованих продуктів і охолоджених харчових 

продуктів» 

05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів» 

05.18.16 «Технологія харчової продукції» 

05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра» 

05.19.08 «Товарознавство промислових товарів та сировини легкої 

промисловості» 

05.25.05 «Інформаційні системи та процеси» 

05.175 «Машини та апарати харчової промисловості» 

06.18.16 «Технологія продуктів харчування» 

371 «Технологія консервування харчових продуктів» 

377 «Товарознавство харчових продуктів» 

07 Історичні науки 
07.00.01 «Історія України» 

08 Економічні науки 

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» 
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08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» 

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» 

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» 

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності)» 

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» 

08.00.12 «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності» 

08.00.21 «Економіка, планування та організація управління промисловістю та її 

галузями» 

08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» 

08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 

08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг» 

08.594 «Економіка та управління народним господарством» 

09 Філософські науки 

09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання» 

09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» 

09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури» 

09.00.06 «Логіка» 

10 Філологічні науки 

10.01.02 «Російська література» 

10.02.01 «Українська мова» 

10.02.05 «Романські мови» 

13 Педагогічні науки 

13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» 

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» 

13.00.09 «Теорія навчання» 

14 Медичні науки 

14.00.09 «Педіатрія» 

14.771 «Стоматологія» 

16 Ветеринарні науки 

16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та 

імунологія» 

19 Психологічні науки 

19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» 

25 Державне управління 

25.00.02 «Механізми державного управління» 

27 Соціальні комунікації 

27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
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                         ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 
Андрієнко Г.В. 378 
Абдель-Вахаб М.Д. 178 
Абдрахманова Г.Е. 32 
Аванесова Н.Е. 252 
Акимова Н.С. 511 
Акмен В.О. 330 
Аксьонова О.Ф. 221 
Алсулаиман Ю.А. 300 
Ал-Халасех И.А. 179 
Амброзевич Т.П. 268 
Андрєєва С.С. 404 
Андросова Т.В. 494 
Андрющенко І.С. 379 
Анохина В.И. 437 
Антонова О.В. 345 
Антропова Л.Н. 2 
Арделян М.В. 542 
Артамонова М.В. 100 
Артеменко В.С. 500 
Артеменко С.В. 346 
Атаханов Ш.Н. 20 
Афанасьева В.А. 115 
Афанасьева И.И. 197 
Афанасьєва М.В. 380 
Афанасьєва О.П. 381 
Афукова Н.А. 50 
Бабкіна І.В. 116 
Бакіров М.П. 347 
Бакуменко Л.Г. 570 
Балабан М.П. 180 
Баламут Г.С. 348 
Балацька Н.Ю. 269 
Баля Л.В. 331 
Баранова А.О. 512 
Безгінова Л.І. 181 
Безпарточний М.Г. 198 
Белецкий Э.В. 70 
Белікова Т.В. 199 
Белогрищенко А.И. 27 

 
 
Белявцева В.В. 200 
Беляев М.И. 443, 475 
Беляева Е.М. 51 
Беляева Л.М. 457 
Бережной И.Г. 444 
Берестовая А.А. 349 
Бєляєва М.В. 253 
Бигдан И.А. 156 
Бідюк Д.О. 332 
Білецька Я.О. 301 
Білоус В.І. 302 
Близнюк О.П. 117 
Блохіна О.М. 283 
Бовш Л.А. 270 
Богатко Н.Г. 85 
Богачев М.К. 481 
Богомолов А.В. 196 
Бойченко Н.В. 201 
Большакова В.А. 118 
Бондаренко В.Ф. 57 
Борисова А.О. 588 
Борисова О.В. 271 
Бочуля Т.В. 398, 559 
Брезинська А.П. 382 
Бреславец Т.В. 182 
Бубенець І.Г. 350 
Бугрименко Р.М. 157 
Будько О.В. 183 
Бульба С.А. 351 
Быков А.Н. 513 
Валевська Л.О. 284 
Варипаєв О.М. 538 
Васильева Л.П. 451 
Васильєва О.О. 158 
Васюкова А.Т. 48 
Величко К.Ю. 577 
Винокуров Г.А. 491 
Вичисенко Л.П. 458 
Віннікова В.В. 303 
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Віннікова В.О. 222 
Власова Е.Е. 159 
Власова Н.А. 469 
Волошан І.Г. 333 
Волошин П.В. 160 
Вороніна В.Л. 352 
Воронцова Ж.В. 553 
Габелко С.В. 33 
Гавриш А.В. 285 
Гайдар Н.О. 286 
Гайдар С.М. 254 
Гаркуша Н.М. 304 
Гаркуша Н.Н. 459 
Гасай Є.Л. 353 
Гасанова А.Е. 354 
Гафуров О.В. 355 
Герасимова Н.С. 305 
Гладій І.О. 202 
Гнатюк А.И. 453 
Гницевич В.А. 21, 557 
Говоруха О.О. 306 
Головко О.В. 548 
Головко М.П. 234, 485 
Головко Т.М. 272 
Гончаренко Г.Н. 184 
Горальчук А.Б. 235, 399 
Горбань В.Г. 223 
Горбатюк Н.Н. 139 
Горєлков Д.В. 255 
Горошанская Е.А. 86 
Горяйнова Ю.А. 140 
Гревцева Н.В. 34 
Григоренко А.М. 334 
Григорова Н.Ф. 465 
Гринченко Н.Г. 224 
Гринченко О.А. 191, 504 
Гринько А.П. 376, 514 
Гринько П.Л. 356 
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