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Інформаційний бюлетень НТСАДМВ ЗНУ 

Магістри економічного факультету ЗНУ в черговий раз ознайомилися з 

науковим потенціалом аграрного сектору України. 

 
10 листопада магістри економічного факультету 

ЗНУ, спеціальностей «фінанси і кредит» та 

«бухгалтерський облік» відвідали Інститут олійних 

культур Національної академії аграрних наук України. 

Організатором заходу виступив кандидат економічних 

наук, доцент кафедри економіки Нікопольського 

факультету Запорізького національного університету 

Череп Олександр Григорович. 

Екскурсію провела Тамара Миколаївна 

Лупинос, провідний науковий співробітник відділу 

економіки і маркетингу досліджень та прав 

інтелектуальної власності. Тамара Миколаївна 

розповіла про особливості діяльності Інституту, його 

структуру та 

партнерські зв’язки з 

українськими та 

зарубіжними господарствами. Особлива увага була приділена патентній базі та 

основним розробкам – а це більш ніж 20 видів нових сортів технічних та 

зернових культур. Продемонструвала зразки рослинних культур та зробила 

аналіз їх економічної ефективності: 

«Вітчизняні розробки коштують приблизно 20-50 тисяч гривень, коли 

європейські аналоги – по 300-500 тисяч гривень, при нижчій кінцевій 

результативності». 

Завітавши до лабораторій технічних розробок та селекції Інституту, 

завідувач лабораторій Валентина Іванівна Левченко показала студентам 

основні процеси з гібридизації, синтезу та якісного аналізу рослин.  

Варто також зазначити, що Інститут олійних культур НААН України є 

одним з найбільших науково-виробничих комплексів України, найбільшим 

дослідницьким інститутом НААН України, що займається олійними 

культурами. Адже інститутом здійснюється селекція понад 20 культур в господарствах України та за кордоном, 

а саме: соняшнику, ріпаку, льону, гірчиці, сої, кунжуту, маку, ячменю, рицини та ін. Проте, найбільш 

рентабельною (більше 27%) сільськогосподарською культурою на даний час є соняшник. Україна є лідером на 

світовому ринку соняшникової олії. Однак необхідно використовувати наукові методи посіву та бережно 

ставитись до ґрунту, так як кожен рік Україна втрачає 0,3-0,5% гумусу внаслідок ерозії.  

По завершені заходу к.е.н., доцент Череп Олександр 

Григорович нагадав магістрам про економічну вигоду аграрного 

виробництва України та закликав відвідувачів до співпраці з 

Інтситутом у майбутньому! 

Нагадаємо, що подібні заходи проводяться економічним 

факультетом не вперше і планується їх продовження. Зокрема, 

планується відвідати ПАТ «Запоріжтрансформатор» - одне з 

найбільших підприємств у Східній Європі з виробництва 

трансформаторного та реакторного обладнання. Такі екскурсії 

дозволяють студенту не лише побачити виробничий цикл на 

практиці, а і закріплюють отримані в університеті фахові знання 

з економічних наук. 
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В Міжнародний День студента магістри економічного факультету ЗНУ 

відвідали ПАТ "Запоріжтрансформатор" 
 

17 листопада студенти економічного факультету 

ЗНУ традиційно  відвідали великі підприємства 

Запорізької області та ознайомились з промисловим 

потенціалом регіону.  

Організатором заходу виступив Олександр 

Григорович Череп,  кандидат економічних наук,  

доцент.  

Магістри відвідали 1 та 2 цехи, ознайомившись з 

повним виробничим циклом високовольтного 

обладнання.  

Необхідно зазначити, що публічне акціонерне 

товариство  «Запоріжтрансформатор» — підприємство з 

виробництва трансформаторного та реакторного 

обладнання, розташоване у Запоріжжі. Запорізький трансформаторний завод почали будувати у 1947 

р. В 1949 р. був випущений перший трансформатор. З тих пір (до 2011 р.) випущено більше 160 000 

одиниць обладнання для більш ніж 80 країн світу. Завод виготовляв трансформатори для багатьох 

підприємств, у тому числі для: Куйбишевської ГЕС, Красноярської ГЕС, Саяно-Шушенської ГЕС, 

Ленінградської АЕС (Росія), Асуанського 

гідрокомплексу (Єгипет), Слов'янської, Вуглегірської 

ГРЕС, Південноукраїнської АЕС (Україна). 

Екскурсію проводив провідний спеціаліст 

технічного відділу  з питань виробництва 

обладнання Юрій Васильович Просєкін. 

Він показав перший цех з виробництва 

шунтуючих реакторів, горизонтальної та запатентованої 

унікальної технології ручної вертикальної люльки 

трансформаторних катушок.  

Юрій Васильович зазначив, що "Запорізький 

трансформаторний завод є найбільшим підприємством з 

виробництва високовольтного трансформаторного 

обладнання у Східній Європі. Завод виробляє 

обладнання потужністю до 1250 тисяч КВт/Ампер , що є найбільшим показником у світі!!  

Трансформатори  та реактори виробництва  ПАТ  "ЗТЗ" поставляються до 82 країн." 

В цеху №2 магістри ознайомились із завершальними етапами виробництва та відвантаженням 

продукції до замовників. Варто зазначити, що за 2014 рік підприємство реінвестувало 80 мільйонів 

доларів у модернізацію обладнання та енергозберігаючі технології. Такі екскурсії дозволяють студенту 

не лише побачити виробничий цикл на практиці, а і закріплюють отримані в університеті фахові 

знання з економічних наук. 

 

Запрошуємо на наступні заходи економічного факультету! 

З повагою, голова НТСАДМВ економічного факультету Коробов Олександр.  
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