
  
 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція (заочна форма)  

«Формування та перспективи розвитку 

підприємницьких структур в рамках 

інтеграції до європейського простору» 

 
Полтава 2019 



2 
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та 

перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору», 2019 

 

  

УДК 330.15:334.723  

ББК 65.291.5  

 

 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) 

«Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках 

інтеграції до європейського простору» – Полтава, 2019. – 715 с.  

 

У матеріалах конференції розглядаються аспекти методології і практики 

управління господарської діяльності підприємств в рамках інтеграції до 

європейського простору. 

 

 

 

Збірник розрахований на науково-педагогічних працівників, аспірантів, 

студентів вищих навчальних закладів, фахівців практиків. Матеріали 

друкуються мовою оригіналів. За виклад, зміст і достовірність матеріалів 

відповідають автори. 
 

Голова організаційного комітету:  

Махмудов Х. З. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.  

Члени організаційного комітету:  

Галич О. А. – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету 

економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії.  

Калашник О.В. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.  

Михайлова О.С. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.  

Писаренко С.В. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.  

Кальян О. С. – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.  

Мороз С. Е. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри підприємництва і 

права Полтавської державної аграрної академії. 
 

 



3 
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та 

перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору», 2019 

 

  

ЗМІСТ 

Abraham Yulia METHODS OF DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF 

MOTIVATION IN THE ENTERPRISE 20 

Lukash S.M. MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE 

PREPARATION OF ENTREPRENEURS 22 

Maistrenko K.Y., Yudicheva O., Samoylenko A. COMMODITY ANALYSIS OF 

SPICES: CINNAMON 23 

Аванесян Г.М. ПРАВОВА ДОКТРИНА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ 

ПРАВІ 26 

Алєксеєнко А.Р., Чепусенко М.О., Лишенко М.О. ОСНОВНІ МАРКЕТИНГОВІ 

СТРАТЕГІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТОВАРУ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ 

ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРАХ МАЛОГО 

БІЗНЕСУ 29 

Баворовська О. Б., Шегинський І.І., Грень Р.Т. ПРОБЛЕМАТИКА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 32 

Баган М.В. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАСИЛЛЯ В СІМ’Ї НАД 

ДІТЬМИ 35 

Басова Ю.О., Губа Л.М., Гнітій Н.В. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ 

СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ СОСОК-ПУСТУШОК 37 

Бендас Ю. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПРИБУТКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ 

ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА 40 

Берлінова Л.В., Кострикіна Н.Ф. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКВІЗИТІВ МАРКУВАННЯ 

ІГРАШКИ-БРЯЗКАЛЬЦЯ ТМ «LINDO» 42 

Більдій А. В. ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 46 

Більський І.Б. ПИТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОГО 

ВИРОБНИЦТВА В ПРИКОРДОННОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 50 

Богдан В.С. ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

СУЧАСНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 52 

Богомазова В.В. ,Шепель Н.Г. ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  55 

Богословська Я. Р. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРУДОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ 

УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 58 

Бойко О. С. ОСОБЛИВОСТІ СПИСАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

ЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 61 



37 
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та 

перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору», 2019 

 

  

"незначних дрібниць" [Електронний ресурс] / К. Левченко // Українська 

правда. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

https://life.pravda.com.ua/columns/2017/06/ 9/224605/. 

2. Домашнє насильство над дітьми: його види та наслідки [Електронний 

ресурс] // Галицьке слово. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

http://galslovo.if.ua/ index_old.php?st=6366. 

3. Сімейний кодекс України: станом на 10.01.2002 № 2947-III // 

Відомості Верховної Ради України. –2002. – Ст.152. (редакція діє з 28.08.2018). 

4. Стоп насильство [Електронний ресурс] // Офіційний сайт 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. – 2014. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.solor.gov.ua/business/19/7045. 

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: станом на 

07.02.2019 № 2258-VIII, 2473-VIII // Відомості Верховної Ради України. –2019. 

– Ст.1732. 

6. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України 

від 07.12.2017 № 2229-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – 

Ст.24. 

 

Басова Ю.О.,  

к.т.н, доцент, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи  

Губа Л.М.,  

к.т.н, доцент, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи  

Гнітій Н.В.,  

старший викладач кафедри товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,  

м. Полтава Україна,  

 

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ 

СОСОК-ПУСТУШОК 

 

Асортимент сучасних товарів широкий та різноманітний. Торговельні 

підприємства пропонують товари для дітей з перших днів їх життя. Такі товари 

потребують особливої уваги, бо призначені для найбільш вразливих 

споживачів.  

Одними із таких товарів є соски та соски-пустушки, які можна 

класифікувати за багатьма ознаками. Так, соски виготовляють двох типів: 

соски молочні (призначені для годування) та соски-пустушки (призначені для 

заспокоєння дітей) [1].  

Соска (пустушка) - предмет, що імітує сосок, створений для задоволення 

смоктального рефлексу у новонароджених [2]. За будовою соска складається 

https://life.pravda.com.ua/columns/2017/06/
http://galslovo.if.ua/
http://www.solor.gov.ua/business/19/7045
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із балончика, шайби та кільця [1]. Враховуючи це, соски-пустушки 

класифікують за: 

 матеріалом виготовлення: латексні, силіконові; 

 формою: класичні, анатомічні, ортодонтичні (рис 1); 

 розміром: А, В, С. 

Матеріал виготовлення Латекс – м'який і еластичний матеріал, 

отриманий із соку каучуку, обробленого спеціальним способом. Силікон – 

речовина, отримана синтетичним шляхом. У кожного матеріалу є свої 

переваги та недоліки [3, 4].  

Латексні пустушки м’які, добре зберігають тепло. Проте, вони не міцні, 

руйнуються під час кип’ятіння, з часом темніють під дією сонця, склеюються, 

збільшуються в об’ємі при використанні, тому недовговічні. Також латексні 

соски можуть бути причиною алергії малюка, так як містять рослинні білки. 

Латексні пустушки слід замінювати кожен місяць – півтора. Такі соски краще 

купувати діткам до моменту прорізування перших зубів. 

Силіконові пустушки більш довговічні, не мають смаку і запаху, не 

викликають алергії, їх можна кип'ятити для дезінфекції. Недоліками таких 

сосок є їх значна пружність, що може викликати деформацію молочних зубів, 

якщо соска не виготовлена з цільного шматка, вона може легко порватися, таку 

пустушку малюк легко може прокусити зубами, і перед кожним застосуванням 

її потрібно оглядати на наявність пошкоджень. Такі соски краще 

застосовувати немовлятам після 6 місяців. 

Форма соски-пустушки. Класична (кругла) форма соски – звична всім 

форма. Це пустушка вузька у обмежувача і поступово розширена до кінця з 

округлим сосочком. Таку соску дитині можна давати будь-якою стороною. 

Але при дуже частому і тривалому застосуванні такої соски, може 

сформуватися неправильний прикус (рис. 1 в).  

Соска анатомічної форми відповідає будові ясен малюка. Це прилегла 

до язика соска, сплюснута з одного боку, має еліпсоподібну форму. Така 

форма пустушки дозволяє рівномірно розподілити тиск на піднебіння малюка 

(рис. 1 а). Анатомічна соска перешкоджає заковтування повітря і допомагає 

правильному розвитку прикусу. 

Пустушка ортодонтичної форми – це соска зі скошеним сосочком, 

трохи приплюснута з одного боку і опукла з іншого. Завдяки своїй 

каплеподібній формі, вона більш зручно розташовується в роті. Малюк 

захоплює її так само, як груди мами. За своєю формою ортодонтичні соски 

діляться на 3 види:  

 "вишенька" – особлива форма пустушки, призначена для дітей з 

великим піднебінням;  

 "сердечко" – соска, яка використовується для формування 

прикусу; 

 "метелик" – пустушка для смоктання лежачи на животі.  
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Ще один вид плоскої по обидва боки соски називається симетричний. 

Така соска зручна тим, що, як і круглу, її можна покласти будь-якою стороною 

в рот дитині. (рис. 1 б) [2–4].  

Вважається, що форма ортодонтичної пустушки максимально 

наближена до форми материнського соска. Така соска відповідає формі ясен 

малюка і не чинить негативного впливу на їх зростання.  

 

 
   а)   б)    в) 

Рисунок 1 – Форми сосок-пустушок 

а) – анатомічна; б) ортодонтична; в) класична 

Розмір. Кожній віковій групі відповідає конкретний розмір пустушки: 

 розмір А – від народження і до п'яти-шести місяців;  

 розмір В – від півроку до півтора років;  

 розмір С – від півтора років і старше.  

Проте розвиток кожної дитини індивідуальний, і такий розподіл за віком 

умовний: так, для новонароджених доцільно обрати пустушку розміру А, а для 

старших діток – виходити з конкретних випадків [4]. 

Таким чином, знаючи властивості матеріалів, з яких виробляють 

пустушки, а також їх асортимент за розмірами та особливостями форми можна 

простіше та цілковито правильно зробити вибір соски-пустушки. 
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