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НАУКОВІ АСПЕКТИ РОБОТИ 

Робота спрямована на створення науково обґрунтованих 
інноваційних екологічно безпечних технологій виробництва 
шкіряних та хутрових матеріалів і виробів, технологій утилізації 
та переробки вторинних ресурсів на композиційні матеріали цих 
виробництв та ефективне комерційне посередництво і маркетинг 
натуральної сировини, матеріалів і виробів масового та 
спеціального призначення. 

Актуальність виконання цієї роботи зумовлена недостатніми 
ресурсами натуральної сировини та малоефективним 
використанням шкіряних матеріалів, обмеженістю асортименту 
нових моделей, особливо спеціального призначення, і значною 
тривалістю їх розробки та впровадження в промислове 
виробництво, а також неефективним використанням відходів 
шкіряних і хутрових матеріалів. 

Вирішення поставлених завдань відповідає загальнодержавній 
цільовій Програмі промислового розвитку України на період до 
2017 року і Концепції національної екологічної політики України 
на період до 2020 року. 



 
  теоретичні дослідження колоїдно-хімічних процесів при 
взаємодії колагену і кератину шкур тварин з хімічними 
реагентами на різних стадіях переробки натуральної сировини і 
отримання шкіряних та хутрових матеріалів із заданим 
комплексом фізико-хімічних властивостей; 

  теоретичні основи системи автоматизованого проектування 
конструкцій та технологій виготовлення нових моделей взуттєвих 
виробів масового і спеціального призначення; 

  теоретико-практичні засади розволокнення відходів 
шкіряного і взуттєвого виробництв, технологій виготовлення 
волокнистих продуктів та їх переробки на композиційні 
матеріали; 

  наукові принципи комерційного посередництва і маркетингу 
сировини, шкіряних і  хутрових матеріалів та виробів з них, їх 
конкурентоздатності та прогнозування розвитку підприємств 
шкіряно-взуттєвої галузі. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ЗА ЯКИМИ ВИКОНАНО РОБОТУ 



Теоретичні дослідження колоїдно-хімічних процесів при взаємодії 
колагену і кератину шкур тварин з хімічними реагентами на різних 
стадіях переробки натуральної сировини і отримання шкіряних та 
хутрових матеріалів із заданим комплексом фізико-хімічних властивостей. 

Напрям 1 

Узагальнення закономірнос-
тей взаємодії колагену дерми 
з стабілізуючими реагентами 
при урахуванні квантово-
хімічних особливостей їх 
будови дало можливість 
встановити механізм їх 
технологічної активності та 
регулювати параметри 
пористої структури отрима-
них матеріалів з комплексом 
високих фізико-хімічних 
характеристик.  



За інноваційними техно-
логіями розроблено нові 
моделі масових і спеціаль-
них видів взуття, а саме: 
взуттєвих виробів профілак-
тично-лікувального призна-
чення, для експлуатації в 
умовах низьких (з електро-
обігрівом) і підвищених 
температур, механічних 
впливів при ударах і дії пилу 
(взуття шахтарів), для 
захисту стоп людини від 
радіаційного випроміню-
вання тощо.  

Теоретичні основи системи автоматизованого проектування конструкцій 
та технологій виготовлення нових моделей взуттєвих виробів масового і 
спеціального призначення. 

Напрям 2 



 

Розроблене обладнання та оптимізація технологічного процесу 
переробки шкіряних відходів забезпечили отримання волокнистого 
матеріалу із заданим розміром волокон, придатних для переробки у 
композиційні вироби цільового призначення, зокрема устілкового 
картону. Інноваційні технології переробки вторинних ресурсів дали 
можливість підвищити економіко-екологічну ефективність 
ресурсозбережних технологій виробництва шкіряних і взуттєвих 
матеріалів та виробів. 

Теоретичні основи розволокнення відходів шкіряного і взуттєвого 
виробництва, технологій виготовлення волокнистих матеріалів і 
переробки їх у композиційні вироби. 

Напрям 3 



 

Наукові принципи комерційного посередництва і маркетингу сировини, 
шкіряних і хутрових матеріалів та виробів з них, їх конкурентоздатності 
та прогнозування розвитку підприємств шкіряно-взуттєвої галузі. 

 

Розроблено наукові принципи маркетингу і конкурентоспроможності на 
основі запропонованих математичних моделей створення інформаційної 
бази даних з асортименту товарів, їх цінової вартості, виявлення 
потенційного попиту та незадоволених потреб, сегментування ринку в 
умовах його перенасиченості тощо; формування підприємством структури 
асортименту за видами взуття, розмірно-повнотними даними з урахуванням 
антропометричних параметрів стоп населення України, обґрунтування 
конструкторсько-технологічних характеристик деталей взуття.  

 

Напрям 4 



 
Підприємство “Чинбар” - модернізоване 
виробництво, має промислові потужності 
для переробки 500 т сировини щомісяця, 
поставляє широкий асортимент шкіри, в 
тому числі: 

 шкіра хромова для верху взуття: 
модельного, військового та спеціального;  

 шкіра хромова для галантереї, одягу, 
меблів, ременів; 

 шкіра рослинного дублення для  низу 
взуття, виробів галантерейних, протезно-
ортопедичних, ременів; 

 водостійка шкіра для робочого та 
спеціального взуття;  

 спілок для верху взуття, підкладковий. 
 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ 

Провідне  шкіряне підприємство 



За інноваційними технологіями вироблено 5,3 млрд. кв. дм шкір полі- 
функціонального призначення, 117,0 млн. кв. дм хутрових шкур з 
економічним ефектом 3,24 млрд. грн., відвернений екологічний збиток за 
період 2000-2012 рр. становить 175,2 млн. грн. Загальний економічний 
ефект від впровадження результатів досліджень щодо розробки 
теоретичних основ і практичних аспектів формування 
конкурентоспроможних виробів зі шкіри становить понад 4,7 млрд. грн. 
Впровадження технологій переробки і використання вторинних шкіряних 
ресурсів та виробництва з них композиційних матеріалів забезпечило 
фактичний економічний ефект 25 млн. грн. 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
РОБОТИ 



Високий рівень наукових 
досліджень, їх пріоритетність 
підтверджено об'єктивними 
показниками: за результатами 
роботи опубліковано понад 800 
наукових робіт, у тому числі 18 
монографій, 5 підручників, 22 
навчальних посібника, 108 
патентів та авторських свідоцтв, з 
яких 35 упроваджено в 
промислове виробництво. Дві 
монографії і 60 статей 
надруковано англійською мовою, 
26 статей - у міжнародних 
журналах, що містяться в 
науково-метричних базах даних, 
в тому числі SCOPUS.  
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