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розквартирування. Медичне забезпечення охоплює лікувально-евакуаційні, санітарно-

гігієнічні і протиепідемічні заходи, а також медичний захист від наслідків зброї масового 

ураження. Медичне забезпечення є зінтегрованим з логістикою як частина 

функціонального забезпечення дій військ. У Збройних силах система медичного 

забезпечення може не бути підсистемою логістики, а саме медичне забезпечення може 

становити окрему функцію. 

4. Транспортне забезпечення – це сукупність організаційно-технічних заходів, 

пов’язаних з реалізацією військових перевезень, вантажні роботи, які їх супроводжують, а 

також заходи з підготовки і утримання транспортної мережі та керування рухом військ. 

Передусім, йдеться про заходи, пов’язані із реалізацією військових перевезень, із 

плануванням транспортних послуг при комплексному використанні різних видів власного 

транспорту, а також інших перевізників та їх реалізацією. 

5. Експлуатація військової інфраструктури полягає в утриманні в експлуатаційній 

справності будівельних об’єктів, наданих у використання, керуванні мобільною 

інфраструктурою, а також забезпеченні розквартирування Збройних сил [3, с. 336].  

Нині напрям досліджень військової логістики є різновекторним: від моделей 

інтегрованої військової логістики ланцюга поставок, що об’єднує усю систему військової 

підтримки (систему тилового забезпечення, інформаційну та систему обслуговування 

військ) до взаємозв’язку між військовою і комерційною логістикою з погляду їх цілей в 

управління ланцюгами поставок, яка об’єднує управління закупівлями, запасами, 

складуванням, транспортування, необхідні мережі, потік інформації, технології та 

управління безпекою. 

Наведені міркування вказують, що як у військовій логістиці, так і у загальній 

логістиці принципове значення мають переміщення матеріальних благ і супутні їм 

інформаційні переміщення, які задовольняють потреби споживачів цього майна. Сучасна 

економіка (цивільна і військова) вимагає реалізації все ускладненіших фізичних 

переміщень, тим самим управління ними вимагає відповідної якості інформації і 

ефективних процедур її перетворення, з чим пов'язується використання інформаційних 

систем. Необхідність оптимізації рішень з погляду повних логістичних витрат, рівня якості 

обслуговування клієнта, податливості організації до змін, які відбуваються на ринку, є 

наступним викликом, що стоїть перед загальною логістикою і військовою логістикою [4, с. 

125].  
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ФУНКЦІОНАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ «ОЛІМП» ДЛЯ ПРОДУКТІВ  

СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ 

  

На сучасному етапі розвитку важливими проблемами залишаються якість та 

безпечність харчових продуктів і продовольчої сировини з урахуванням відповідного 

регулювання з боку держави, формування ринку відповідних груп продовольчих товарів, у 

тому числі групового і внутрішньо-групового асортименту. Особливе місце займає 

органічна продукція, частка якої в нашій країні поступово зростає і сприяє розширенню 

торговельної мережі, вимагає пошуку систем ідентифікації відповідних продуктів, 

обґрунтування систем підбору цільових маркерів і їх визначення, забезпечення належних 

умов і дотримання термінів зберігання, виключення фальсифікації і погіршення якості.  

Зусилля фахівців мають бути направлені на пошук інноваційних спрямувань 

поліпшення рецептурного складу, удосконалення технології виробництва, розширення 

асортименту харчових продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності, особливо 

цільового й оздоровчого призначення. 

З цією метою студентами і науковцями кафедри товарознавства, торговельного 

підприємництва та експертизи товарів Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» було розроблено продукцію функціонального 

призначення з використанням нетрадиційної сировини рослинного походження з 

підвищеним вмістом антиоксидантів, вітамінів, мінеральних речовин, та інших цінних 

біологічно активних речовин.  

Враховуючи зростання суспільного значення спорту, його вплив на формування 

іміджу держави та той факт, що у сучасній системі спортивної підготовки, харчування є як 

один з провідних факторів, обумовлюючих здатність досягнення спортсменів високої 

результативності, завдання створення і упровадження у практику інноваційних харчових 

продуктів для спортсменів є актуальним. При високо інтенсивній м’язовій роботі та 

великих психоемоційних витратах спортсмени потребують спеціального режиму і 

харчування в залежності від виду фізичних навантажень.  

Особливі фізіологічні умови, в яких знаходиться спортсмен, призводить до появи у 

нього додаткових потреб в харчових речовинах. Проте повсякденне харчування не 

забезпечує надходження в організм достатньої кількості необхідних речовин. А тривала дія 

дефіцитних станів харчового статусу на організм спортсменів в умовах інтенсивних 

фізичних навантажень може призвести до виникнення аліментарно-залежних порушень.  

Накопичений вітчизняний і закордонний досвід переконливо свідчить, що найбільш 

ефективнішим шляхом корекції харчування спортсменів являється розробка й створення 

продуктів, збагачених недостатніми нутрієнтами, переважно із природньої сировини. Вони 

дають змогу підтримувати або швидко відновлювати сили спортсмена, забезпечувати його 

необхідними нутрієнтами при незначних об’ємах споживання, а також дозволять запобігти 

виникненню багатьох професійних захворювань.  

Авторитет харчових продуктів для спортсменів закордонного виробництва 

знижується наявністю підробок та низькою якістю маловідомих виробників.  

Враховуючи те, що в Державному закладі «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» (ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка») тренуються й виступають 

провідні спортсмени в декількох командах, які потребують продукти з вмістом у своєму 

складі природних адаптогенів рослинного й тваринного походження, імуномодуляторів, 

вітаміно - мінеральних комплексів, які дозволяють швидко відновлювати кондиції 

спортсмена й забезпечити його необхідними нутрієнтами нешкідливого для організму 

людини, була зацікавленість студентів, спортсменів, тренерів і лікаря команд у 

застосуванні цих продуктів.  
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Мета роботи полягала у стимулюванні наукової діяльності студентської молоді ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка» щодо дослідження актуальних проблем з товарознавства 

харчових продуктів в умовах європейської інтеграції України.  

Для прискорення впровадження інноваційних спеціальних харчових продуктів 

функціонального призначення (для спортсменів, військовослужбовців, шахтарів), 

науковцями і студентами кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та 

експертизи товарів ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», проведено комплекс робіт з 

розробки і створення функціональних продуктів для спортсменів, військовослужбовців, 

шахтарів(розроблено й науково обґрунтовано рецептурний склад функціональних композицій 

введених в цукерки для адекватної компенсації фізіологічних витрат організму спортсменів під 

час стресових фізичних навантажень різної інтенсивності, розробка ТУ – Цукерки для 

спортсменів, нормативну документацію, патенти на корисну модель). 

Зокрема,розроблено функціональну композицію «Олімп» для продуктів спеціального 

дієтичного споживання, до складу якої входить: сухий екстрактгінкго дволопатевого, 

таурин, сухий екстракт плодів глоду, сухий екстрактродіоли рожевої, глюкоза, вітаміни 

групи В, натрій, калій, кальцій, магній при наступному співвідношенні компонентів.  

Цілеспрямовано сформований рецептурний склад композиції «Олімп» розраховано 

на споживання  за одну - дві години перед фізичним навантаженням у відповідності з 

індивідуальною програмою харчування і тренувань, що дозволить полегшити 

пристосування організму людини до високого фізичного навантаження в екстремальних 

умовах, підвищити її фізичну працездатність та емоційну стійкість. 

 

 Таблиця 1 

Добова потреба та рекомендоване дозування складових композиції «Олімп», мг 

Композиція 

«Олімп» 

Добова потреба 

(дозування), мг 
Безпечне 

добове  

дозування, 

мг 

Кількість 

на 1 порцію 

продукту, 

мг 

для людей з низькою 

фізичною 

активністю, мг 

для 

спортсменів, мг 

Сухий екстракт 

аралії 

маньчжурської 

150,0-360,0 360,0-500,0 1000,0 130,0 

Таурин 1000,0-5400,0 5400,0-7200,0 10500,0 3000,0 

Сухий екстракт 

замани 
120,0-400,0 400,0-800,0 800,0 200,0 

Сухий 

екстрактродіолиро

жевої 

300,0-500,0 500,0-600,0 1000,0 400,0 

Глюкоза 4000,0-10000,0 50000,0-100000,0 100000,0 5000,0 

Фолієва кислота 

(Вс) 
0,2 - 0,4 0,45 - 0,6 0,6 0,2 

Тіамін (В1) 1,7 - 3,0 2,5 - 4,0 5,1 1,0 

Рибофлавін (В2) 1,5 - 2,0 4,0 - 5,5 6,0 2,0 

Піридоксин (В6) 2,0 - 6,0 7,0-10,0 10,0 2,0 

Ціанкобаламін 

(В12) 
0,002 – 0,005 0,004 - 0,009 0,01 0,002 

Нікотинова 

кислота (РР) 
19,0 – 25,0 25,0 - 45,0 60,0 15,0 

Натрій (Na) 4000,0-5000,0 5000,0-7000,0 7000,0 2000,0 



Науково-практична конференція, Національна академія Національної гвардії України 

19 грудня 2019 року м. Харків 

51 

Калій (K) 4000,0-5000,0 5000,0-7000,0 7000,0 2000,0 

Кальцій (Ca) 800,0-1000,0 1000,0-1200,0 2500,0 400,0 

Магній (Mg) 300,0-500,0 500,0-600,0 600,0 200,0 

 

Запропонована композиція для збагачення продуктів  спеціального дієтичного 

призначення не є токсичною, не має у складі речовин, заборонених Медичним кодексом 

міжнародного олімпійського комітету та Антидопінговим кодексом олімпійського руху. 

Щоденне споживання харчових продуктів, збагачених запропонованою композицією,  не 

призводить до звикання. Запропонована композиція сприяє зниженню почуття втоми, 

підвищенню активності імунної системи та працездатності під час фізичного 

навантаження. 

 Вживання харчових продуктів, що мають у складі композицію «Олімп», 

забезпечить підвищення загального тонусу організму, працездатності, нормальну 

діяльність нервової системи, антиоксидантну активність організму та енергообмін. Вказана 

композиція придатна як добавка до кондитерських виробів. Оптимальне дозування 

композиції становить 13,35 г  на 1 порцію (100 г) продукту. 
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ШЛІФУВАННЯ З ДОДАТКОВИМИ ПРОМІЖНИМИ ПРАВКАМИ КРУГА ПРИ 

ЧИСТОВІЙ ОБРОБЦІ ДЕТАЛЕЙ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

 

Актуальною проблемою при обробці шліфуванням є підтримання максимальної 

ріжучої здатності шліфувальних кругів шляхом застосування ефективних методів правки. 

Витрата коштів круга на правку досягають 40-70% від собівартості всієї шліфувальної 

операції. Особливо це стосується деталей військової техніки, до яких пред'являються 

високі вимоги щодо точності виготовлення і якості оброблених поверхонь. 

Робота присвячена створенню засобів зниження  тепловиділення у зоні різання при 

шліфуванні шляхом удосконалення технології правки шліфувального круга.  

Найбільш поширеною є схема правки А, відповідно до якої обробку здійснюють 

практично до повної втрати ріжучої здатності шліфувального круга, при цьому сила 

різання 
zP , ефективна потужність ефN

 
та кількість теплоти Q  зростають до критичного 

значення. Критична потужність  еф крN
  

 

  еф кр z кр кN P V  ,     (1) 

 

де 
кV – швидкість круга; 

 z крP – критичне значення сили різання. 


