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УДК 658.155.012.7      Економічні науки 

 

ЕТАПИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Блащака Б. Я. 

аспірант кафедри економіки  

та економічної теорії   

Тернопільського національного  

економічного університету 

м. Тернопіль, Україна 

Умови функціонування сучасних підприємств будь-якої форми власності, 

організаційно-правової форми господарювання та галузевої належності 

характеризуються невизначеністю та динамічністю соціально-економічного 

середовища. Ефективне протистояння підприємства змінам зовнішнього 

середовища можливе тільки за умов здійснення випереджувальних заходів, 

спрямованих на збереження його життєздатності та забезпечення конкуренто-

спроможності, тобто за умов постійного розвитку підприємства [1].  

Запорукою розвитку підприємства є забезпеченість фінансовими ресурсами. 

Г. В. Ситником та Н. Г. Хмельовською [2] запропоновано три етапи 

оцінки ефективності (формування) фінансового потенціалу підприємства. 

На першому етапі  на основі визначення фінансового потенціалу підприєм-

ства виділяються елементи, що формують фінансовий потенціал підприємства. 

На другому етапі оцінюється кожний з елементів фінансового потенціалу 

компанії. 

Третім етапом є узагальнення отриманих результатів розрахунків шляхом 

побудови матриці забезпеченості елементів фінансового потенціалу на 

підприємстві. 

І. В. Карпенко, здійснюючи інтегральну оцінку потенціалу підприємства в 

контексті управління його стійким розвитком, зазначає, що фінансовий потенціал є 

результатом взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин підприємств та 

залежить від результатів їхньої виробничої, збутової, постачальницької, інвести-

ційної, фінансової та інших видів діяльності. Позитивний фінансовий потенціал 
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свідчить про фінансову результативність підприємств, достатній рівень рентабель-

ності, ефективне використання фінансових ресурсів, дотримання платіжної дисци-

пліни, можливість доступу до зовнішніх джерел фінансування, здійснення ефекти-

вної інвестиційної політики, досягнення раціонального співвідношення власних і 

залучених коштів, існування перспектив нарощення фінансових резервів. Негатив-

ний фінансовий потенціал свідчить про існування «вузьких місць» у фінансовій сфе-

рі, збитковість, неплатоспроможність, кризовий стан, загрозу банкрутства [3, с. 92]. 

Для визначення перспективних напрямів формування фінансового 

потенціалу підприємства необхідно здійснити оцінку фінансового потенціалу в 

розрізі елементів, які його визначають, основою чого слугуватимуть 

розраховані показники, індикатори та моделі.  

Аналіз перспективних напрямів формування фінансового потенціалу 

пропонується здійснювати у п’ять етапів. 

На першому етапі на основі визначення фінансового потенціалу 

підприємства виділяються елементи (показники, моделі), що формують основу 

для аналізу фінансового потенціалу підприємства. 

На другому етапі оцінюється кожний з елементів фінансового потенціалу 

на основі інтегральних індикаторів, моделей.  

Третім етапом є узагальнення отриманих результатів розрахунків шляхом 

побудови матриці оцінки елементів аналізу фінансового потенціалу на 

підприємстві. 

Четвертим етапом являється виокремлення «вузьких місць» у фінансовій 

сфері підприємства (на основі отриманої характеристики про низький та 

задовільний рівень елементів аналізу на підприємстві). 

На п’ятому етапі на основі аналізу «вузьких місць» у фінансовій сфері 

підприємства пропонуються напрями формування фінансового потенціалу, які є 

перспективними за наявних умов. 

Таким чином, здійснення поетапного аналізу, дає можливість виокремити 

такі  напрями формування фінансового потенціалу, які забезпечать стале 

ефективне функціонування підприємства. 
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УДК 657-057:331.101.3  Економічні науки 

 

РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В РОБОТІ ОБЛІКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Бурко К.В.  

асистент кафедри бухгалтерського обліку 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна  

В умовах ринкових відносин та глобальної конкуренції, коли постає 

питання ефективного та раціонального використання всіх видів ресурсів, 

мотивація трудової діяльності стає рушійним механізмом для отримання 

швидкої, якісної та творчої віддачі від робочої сили.  

Здійснення облікового процесу неможливе без праці виконавців облікових 

функцій - працівників бухгалтерської служби та окремих уповноважених осіб 

інших структурних підрозділів. Бухгалтерська служба утворюється як самостій-

ний структурний підрозділ, вид якого залежить від обсягу, характеру та складнос-

ті бухгалтерської роботи. Кількість працівників та як працюватиме цей підрозділ 

підприємство визначає самостійно. Розподіл штатних одиниць та посадові окла-

ди визначаються штатним розписом, який затверджує керівник підприємства.  

http://www.trn.ua/articles/4724
http://www.sworld.com.ua/%20konfer21/953.htm
http://www.sworld.com.ua/%20konfer21/953.htm
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Сучасний розвиток суспільства та високі вимоги до якості облікової 

інформації вимагають забезпечення спеціалізації,  відповідного розподілу та 

ефективної мотивації праці  облікових працівників.  

Питання формування мотивації персоналу підприємства до здійснення 

професійної діяльності розглядалися у працях українських та зарубіжних 

дослідників. 

За визначенням науковців, мотивація – це сукупність зовнішніх та внутріш-

ніх, усвідомлюваних людиною рушійних сил, які спонукають її до діяльності, 

визначаючи поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, 

орієнтованої на досягнення особистих цілей та цілей організації [1, с.12].  

Мотивація – це систематичний процес спонукання індивіда до результа-

тивної та продуктивної праці шляхом зваженого застосування стимулів з 

урахуванням потреб та мотивів кожного окремого працівника, що здійснюється 

суб’єктом управління або уповноваженою особою та спрямований на одно-

часне досягнення особистих цілей працівника та цілей підприємства [2, с. 56].  

Зарубіжні та вітчизняні вчені виділяють велику кількість мотиваційних 

чинників, а саме: гроші, кар’єрне зростання, слава визнання, самовираження, 

самореалізація, задоволення духовних потреб та інші. 

Мотивація включає виплати як грошового, так і не грошового характеру, 

а також забезпечення належних умов праці. Заробітна плата, премії, витрати на 

медичне та пенсійне страхування працівників та інші складові соціального 

пакету, що забезпечується за рахунок коштів суб’єкта господарювання, є 

ефективними заходами мотивації та, водночас, суттєвими статтями витрат [3]. 

У діяльності вітчизняних підприємств грошова винагорода залишається 

значним стимулом для більшості працівників. Матеріальний чинник має основну 

роль при стимулюванні працівників. Це пояснюється тим, що грошова 

винагорода розглядається не лише з погляду її здатності задовольняти людські 

потреби нижчого рівня. Гроші суттєво впливають на можливість певного задово-

лення потреб вищого рівня, тобто вони відіграють ще й роль певного символу, 

оскільки можуть забезпечувати людині владу, статус і бути мірилом успіху [4]. 
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Бухгалтера працюють в організаціях та підприємствах різних форм 

власності і виконують роботу за різними видами обліку. 

Праця виконавців облікових функцій має свої особливості. Це високий 

інформативний рівень, локальний характер праці щодо простору, суцільність 

виконуваних функціональних обов’язків  та інші. 

В складі заходів, що забезпечують реалізацію основних принципів, яким 

має відповідати організація праці у сфері бухгалтерського обліку, виділяють 

наявність концепції мотивації праці. 

Відповідно до укладеного трудового договору, головний бухгалтер 

визначає розміри, умови оплати праці працівників бухгалтерії. З погодження 

керівника підприємства, та в межах дозволених чинним законодавством 

України, він здійснює оцінку якості роботи співробітників бухгалтерії та  

застосовує  способи  її стимулювання. 

У кожного працівника управлінського апарату (до складу якого відносять 

працівників бухгалтерії) мотиваційна основа є індивідуальною й зумовлюється 

рядом факторів: рівнем добробуту, соціальним статусом, кваліфікацією, 

посадою, ціннісною орієнтацією тощо. Мотивація управлінської праці може 

виступати у формі: поточного стимулювання  та у формі винагороди за 

досягнення кінцевого результату роботи. 

Впровадження ефективного мотиваційного управління на підприємстві 

повинно базуватися на можливості використання комплексу мотиваційних чин-

ників. Система мотивування, повинна, бути простою і зрозумілою для працівни-

ка, бути гнучкою, давати можливість відразу ж заохочувати кожен позитивний 

результат роботи. Розміри заохочення повинні бути економічно та психологічно 

обґрунтовані. Заохочення персоналу важливо організувати за такими показника-

ми, що сприймаються кожним як правильні. Системи заохочень повинні форму-

вати у працівників відчуття справедливості матеріальних винагород і сприяти 

підвищенню зацікавленості працівників у поліпшенні не тільки індивідуальної 

роботи, але і роботи в ділових стосунках з іншими співробітниками. Працівники 

повинні бачити чіткий взаємозв'язок між результатами [5, с.61].  
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Як висновок можна сказати, ведення бухгалтерського обліку та своєчасність 

подання форм фінансової звітності  входить у посадові обов’язки бухгалтера, тому 

мотивація в роботі облікових працівників  має важливе значення і впливає на 

своєчасність та якість виконаної роботи. Гроші залишаються прямим способом 

оцінки працівника. тому, система премій є одним із способів демонстрації того, 

що керівництво цінує своїх співробітників та є мотивацією для активнішої участі 

облікових працівників у вирішенні управлінських завдання на підприємстві. 

Окрім того, враховуючи те, що кожен працівник бухгалтерії має індивідуальні 

особливості характеру та свої особисті потреби, винагородою за роботу може 

бути: визнання заслуг, вихідні дні, гнучкий графік роботи, подарунок, приз у 

вигляді поїздки на відпочинок та інше. Впровадження комплексу мотиваційних 

заходів покращить не лише роботу окремого працівника бухгалтерії, а й 

сприятиме удосконаленню всього облікового процесу на підприємстві.  
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11 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 339.9 Економічні науки               

 

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Глущенко О.В., 

студентка факультету економіки моря  

Національний університет кораблебудування  

ім.адмірала Макарова 

м. Миколаїв, Україна 

На сучасному етапі розвитку світової економіки відбуваються суттєві 

зміни всієї системи міжнародних відносин, посилюється взаємовплив та 

взаємозалежність різних сфер і чинників економіки, що є закономірним і 

цілком логічним процесом. Поступове накопичення кількісних змін у розбудові 

світового господарства привели світ до якісно економічного зростання, до 

більш високої стадії інтеграції – глобалізації. 

Міжнародні економічні відносини з другої половини ХХ століття 

розвиваються під значним впливом процесу глобалізації. Глобалізація сприяє 

трансформації міжнародних відносин (на двосторонньому і регіональному 

рівнях) в цілісну систему в планетарному вимірі.  

Характерною ознакою глобалізації є посилення взаємодії і взаємозалежності 

в сучасному суспільстві, завдяки чому формується «світове співтовариство». Яд-

ром цієї спільноти є глобальна економіка, яка працює як єдина система в режимі 

реального часу і в масштабі всієї планети. Економіку зазвичай визначають як 

основу глобалізації. Вважається, що глобалізація є ніщо інше, як прояв сучасної 

постіндустріальної стадії розвитку економіки і суспільства в стосунках між 

країнами світу[4].  

Глобалізація охоплює практично всі сфери суспільного життя, 

включаючи економіку, політику, ідеологію, соціальну сферу, культуру, 

екологію, безпеку, спосіб та умови життя тощо. Процес глобалізації охоплює 

різні сфери світової економіки: зовнішню, міжнародну, світову торгівлю 
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товарами / послугами / технологіями; міжнародний рух факторів виробництва; 

виробниче, науково-технічне, технологічне, інжинірингове та інформаційне 

співробітництво. Особливого значення набувають інновації, які 

впроваджуються у всі галузі та сфери діяльності. 

Як основні ланки глобалізації МВФ визначає світову торгівлю, 

транснаціональні фінансові потоки, перетоки технологій, інформаційні мережі 

й взаємодії культур. ЮНКТАД наголошує увагу на глобалізації виробничих 

процесів через міжнародну виробничу кооперацію. [2, с.37] 

 Крім суто економічних проявів глобалізації визначаються також такі її 

форми, як зміцнення взаємодії різних культур, формування системи глобальних 

соціальних взаємодій як основи становлення планетарного соціуму, зростання 

чисельності державних і недержавних міжнародних організацій, руйнування 

адміністративних перепон між країнами. Глобалізація постала перед нами як 

«тотальний соціальний факт», тобто як «низка трансформувань, які торкаються 

всіх аспектів суспільного життя: економічних, професійних, правових, 

культурних, політичних і навіть геополітичних стосунків».[3, р.267]  

Серед головних ознак і показників глобалізації слід назвати зростаючу 

взаємозалежність економік різних країн, все більшу цілісність і єдність 

світового господарства, в основі яких – посилення відкритості національних 

ринків, поглиблення міжнародного поділу праці і кооперації праці.[1, с.34] 

Основним суб'єктом глобальних економічних процесів виступають 

багатонаціональні та глобальні ТНК, тому що зовнішньоекономічна діяльність 

в більшості випадків для них має більш важливе значення, ніж внутрішні 

операції. Пріоритетним напрямком розвитку світових ТНК стає інноваційне 

інвестування, що забезпечує їх конкурентоспроможність і проникнення на 

міжнародні ринки, створення всередині ТНК необхідної інфраструктури, для 

розробки, просування і реалізації інноваційних проектів. У зв’язку з 

вищезазначених, можна стверджувати, що ТНК – є основою процесу 

глобалізації, її головною рушійною силою.  
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Особливої уваги на сучасному етапі розвитку економічних відносин 

потребує розгляд та дотримання концепції сталого розвитку. У процесі 

залучення ТНК до впровадження базових атрибутів сталого розвитку у країнах 

світу ключова роль належить ООН, яка, зокрема, формує нормативно-правові 

основи для гармонізації економічних, екологічних і соціальних інтересів. Серед 

найважливіших ініціатив ООН у цій сфері – Принципи відповідального 

інвестування, Глобальний договір і Фінансова ініціатива, Програми ООН з 

навколишнього середовища, які об’єднують різних суб’єктів міжнародних 

економічних відносин у їх прагненні до сталого розвитку. 

У силу того, що сучасна світова економіка стає вкрай взаємозалежною 

інтереси всіх її учасників вимагають активної співпраці в цілях підтримки 

стабільність не тільки в економічному, але і в військово-політичному плані. 

Тому слід враховувати сферу міжнародної відповідальності, яка повинна 

забезпечувати безпеку людини за допомогою політичних, дипломатичних та 

економічних заходів в процесі регулювання міжнародних відносин [4]. 

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин держави проводять 

як на світовому, так і на регіональному рівні активну спільну роботу з 

протистояння транснаціональним загрозам різного характеру (тероризму, 

екстремізму, організованій злочинності, наркобізнесу тощо) забезпечення, 

продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки; запобігання і вирішення 

збройних конфліктів і багатьма іншими напрямами.  

Важливу роль у розвитку економічних відносин відіграють логістичні 

системи. Інтенсивність галузевої взаємодії характеризують відносини мікро-

логістичної системи підприємства із зовнішнім середовищем макрологістичних 

зв’язків [5]. Так, сучасні міжнародні торгові відносини здійснюються за 

рахунок використання транспортнологістичної інфраструктури, забезпечуючи 

перевезення товарів у інтермодальних і мультимодальних схемах. 

Глобалізація вплинула на широке використання логістичного підходу в 

становленні та подальшому розвитку міжнародних економічних, особливо торгі-
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вельних, відносин на світовому ринку. Саме глобалізація сприяє оптимізації 

розміщення ресурсів, розширенню асортименту товарів і підвищенню їх якості. 

Отже, можна стверджувати, що на сьогодні відсутність необхідних 

навичок управління зовнішньоекономічною діяльністю та не застосування 

інноваційних підходів менеджменту є основною причиною появи різних 

проблем в експортно-імпортній сфері. 

Таким чином, глобалізація – це процес прискорення розвитку взаємозв’язків 

в усіх сферах людської діяльності і перетворення їх в суцільну планетарну мета-

систему. В умовах глобалізації формується якісно нова система міжнародних 

відносин, заснована на принципово новому рівні взаємодії країн. Вагову роль в 

цьому процесі відіграють ТНК, як суб’єкти міжнародних ринкових відносин; логі-

стичні системи, які забезпечують ефективність взаємодії ринкових суб’єктів та 

ключові аспекти концепції сталого розвитку, як теоретико-практичні рекомендації 

для забезпечення розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації.  
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УДК 2964 Економічні науки 

 

ЧОМУ АТОМАРНІ СВОПИ ВАЖЛИВІ? 

 

Гудима Р.П., 

студентка економічного факультету 

Львівського національного університету 

 імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Атомарний своп (з англійської atomic swap) - це операція з обміну однієї 

криптовалюти на іншу, яка може бути реалізована миттєво без необхідності 

залучення третьої сторони (посередника) в особі біржі, або обмінної 

платформи.  

Якщо вглибитись в історію, то термін «атомарні свопи» прийшов в світ 

криптовалют з баз даних. Там відомі такі серії операцій, які або відбуваються 

всі разом, або не відбуваються взагалі, або ж повертаються назад в первісний 

стан, якщо виконання однієї з операцій переривається, або ще щось йде не так -

такі серії отримали назви атомарних транзакцій.  

Важливість “atomic swaps” полягає в тому, що в результаті їх здійснення 

контроль над угодою здійснюють виключно сторони, які беруть в ній участь. 

Обидві угоди/операції відбуваються одночасно, так що жодна зі сторін не може 

утримати кошти в процесі.  

Перед здійсненням транзакції кожен з учасників погоджується із 

заздалегідь встановленими умовами. Обидва власника використовують свій 

приватний ключ для підпису своєї версії транзакції. Обмін відбувається 

миттєво і не вимагає ні участі посередників, ні комісій [1]. 

У тому випадку, якщо одна зі сторін відмовляється від угоди на півдорозі, 

то після певного періоду часу монети повертаються до власників - кожні в свою 

мережу [2]. Це має величезний вплив на майбутнє криптовалют, оскільки 

здатність безперешкодно обмінювати монети між блокчейнами відкриває цілий 

новий світ можливостей. Атомарні свопи можуть витіснити з ринку традиційні 

http://chainmedia.ru/articles/atomic-swap/
http://www.cryptoexplorer.net/304-scho-take-atomarni-svopy-i-yak-vony-pracyuyut.html


16 
 

криптовалютні біржі, бо ця нова технологія може надати користувачам повний 

контроль над своїми грошима, якщо вони хочуть обмінювати одну 

криптовалюту на іншу. 

Кожному атомарному свопу передує особливий процес – це так званий 

“order matching” (буквально - "звірення ордерів"). По суті він є укладенням угоди 

між сторонами, або, кажучи образно, віртуальним рукостисканням перед здійс-

ненням операції. Конкретна імплементація цього процесу різниться від проекту до 

проекту: одні використовують для нього централізовані сервіси, інші вважають за 

краще сайдчейни, треті - децентралізовані книги ордерів. Важливо тут те, що без 

цього процесу, як би його не реалізували, ніякого свопу статися не може. 

Централізовані біржі мають великі проблеми. Наприклад лише за останні 

кілька місяців вони пережили два обмінних хаки, де хакери виграли монети 

NEM на суму 500 мільйонів доларів та 170 мільйонів доларів NANO . І це не 

просто хаки. Біржі стягують високі кошти за зняття коштів і торгові збори, 

коштуючи криптовалютам чималих грошей [3]. 

На відміну від залишків криптовалюти на централізованому обміні, який 

надзвичайно схильний до злому, ви завжди зберігаєте свої приватні ключі при 

використанні атомарних свопів [4]. 

Завдяки атомарним свопами можна повністю виключити з угод 

посередників, домігшись повної децентралізації обміну, що, зрозуміло, є 

ідеалом для всієї кріптовалютной індустрії. Крім того, атомарні свопи 

гарантують повну безпеку транзакцій і дозволяють здійснювати обмін однієї 

криптовалюти на іншу, відомим чином поєднуючи різні блокчейни між собою 

[5].   

Атомарні обміни мають великий потенціал, але є проблеми: 

1. Вони повільні (якщо ви не використовуєте щось на зразок Lightning 

Network ); 

2. Вони ще не підтримуються у великих гаманцях чи біржах; 

3. Вони не працюватимуть для криптовалют, у яких немає підтримки 

смарт-контрактів [3]. 

https://techcrunch.com/2018/02/12/bitgrail-hack-nano/
http://time.com/money/5123018/coinchec-nem-hack-how-the-hackers-pulled-it-off/
http://time.com/money/5123018/coinchec-nem-hack-how-the-hackers-pulled-it-off/
https://techcrunch.com/2018/02/12/bitgrail-hack-nano/
https://techcrunch.com/2018/02/12/bitgrail-hack-nano/
https://hackernoon.com/atomic-swaps-simply-explained-how-to-swap-cryptocurrencies-without-a-middleman-6cd29680c32e
https://redfoxlabs.io/atomic-swaps-putting-all-of-crypto-in-the-palm-of-your-hand/
https://mmgp.ru/showthread.php?t=601108
http://lightning.network/
http://lightning.network/
https://hackernoon.com/atomic-swaps-simply-explained-how-to-swap-cryptocurrencies-without-a-middleman-6cd29680c32e
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Вважаю децентралізована технологія обміну, така як атомні обміни, 

набуватиме все більшого значення у переході до децентралізованого світу, до 

більших можливостей, більшої безпеки для користувачів. 
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ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ:  

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Зайчук Т.О., 

к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

м. Кременчук, Україна 

Органічним продуктам харчування, як будь-якому продукту, представлено-

му для продажу на ринку, притаманні наступні характеристики: якість, ціна та 

імідж [1, стр. 22]. Політика просування органічних продуктів харчування, або, як 

http://chainmedia.ru/articles/atomic-swap/
http://www.cryptoexplorer.net/304-scho-take-atomarni-svopy-i-yak-vony-pracyuyut.html
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https://redfoxlabs.io/atomic-swaps-putting-all-of-crypto-in-the-palm-of-your-hand/
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її ще називають, комунікаційна політика, представляє собою процес обміну 

інформацією, передачу знань, відчуттів і настрою від однієї людини або групи 

людей до інших з метою формування та стимулювання попиту на них, задово-

лення якого призводить до збільшення продаж, підвищення їх ефективності та 

загальної прибутковості органічного виробництва.  Вплив на ринок та донесення 

до свідомості  потенційних покупців інформації про переваги органічних про-

дуктів харчування за якістю, ціною та іміджем виробники органічних продуктів 

харчування здійснюють з використанням всіх форм комунікацій, орієнтуючись, 

переважно, на результати досліджень та практичний досвід зарубіжних вчених і 

колег. Нижче наведені результати досліджень мотивів споживання органічних 

продуктів харчування, проведені в різних країнах за останні десятиліття.  

Таблиця 1 

МОТИВИ СПОЖИВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ  

Рік Країна Мотиви 

 2009 Іспанія егоїстичні цілі (здоров’я, безпечність споживання, якість та 

смак) переважають над  альтруїстичними мотивами (турбота 

про навколишнє середовище, добробут тварин, сільський та 

місцевий розвиток) 

2011 Німеччина, Північна 

Швейцарія 

Переконаність споживача в тому, що  корисність органічних 

продуктів харчування компенсує високу цінову премію 

2011 Канада екологічна безпечність органічних продуктів  

2012 США мода на здоровий образ життя, корисність для здоров’я, 

більша свіжість та поживність, кращий смак, екологічність  

2012 Туреччина якість товару, бажання зберегти та надбати здоров’я, 

безпека харчових продуктів 

2016 Шрі-Ланка усвідомлення екологічної та споживчої безпечності сприяли 

зростанню наміру купити органічні продукти харчування на 

36,7%. Збільшення усвідомлення корисності для здоров’я на 

1% призводить до збільшення намірів купівлі на 25,2%. 

2016 Таіланд турбота про здоров’я, популярність продуктів місцевого 

походження, збереження навколишнього середовища, 

безпечність 

2017 Індія турбота про здоров’я, якість продукту, доступність та спосіб 

життя 

2019 Італія турбота про стабільний образ життя та безпечність 

органічних харчових продуктів  

Джерело: складено автором на основі [2-10] 

Органічні продукти харчування є результатом особливого способу 

виробництва, в процесі якого формується така їх унікальна якісна характеррис-
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тика, як екологічна чистота,  яка й зумовлює їх вищу споживчу цінність, що 

виражається в безпечності та корисності для здоров’я і оточуючого середовища.  

На ринок вони представляються за особливою ціною, яка іноді на 30 - 50 %, а 

часто й в рази перевищує ціну на аналогічні продукти харчування, вироблені 

традиційним способом. В Україні, приміром, надбавка до ціни на органічну 

продукцію вітчизняного виробництва станом на початок 2012 року досягла 

значення до 20-25 % на експортному та до 40 % на внутрішньому ринках [11]. 

Високу вартість органічного виробництва формують витрати на підготовку та 

підтримання землі у відповідності з органічними стандартами, висока питома 

вага ручної праці,  проходження щорічної сертифікації за умови  традиційно 

невеликих розмірів органічних господарств тощо. Особливо затратним є 

перехідний період, оскільки собівартість продукції збільшується у зв’язку з 

введенням значної кількості додаткових операцій щодо забезпечення 

виробництва органічним насінням, сировиною та засобами захисту рослин, 

дозволеними для застосування в органічному сільському господарстві –  

виробники вже дотримуються всіх правил органічного виробництва, несуть 

витрати на сертифікацію, проте ще не можуть реалізовувати свою продукцію як 

органічну і отримувати цінову премію [12, с. 381].  Відповідно,  органічна 

продукція позиціонується не як товар широкого вжитку, а як їжа для забезпече-

них споживачів з високим рівнем культури та освіти, містян, які усвідомлюють 

свою цілісність з оточуючим середовищем і своїм вибором сприяють збережен-

ню екосистем, забезпеченню екологічної чистоти довкілля, належних умов 

праці та оплати працівників і сприятливих умов вигодовування тварин і птиці.   

Дієвим важелем зниження вартості органічного виробництва та забезпе-

чення цінової доступності органічних продуктів харчування, який широко 

використовують уряди розвинених країн, є дотації та пільги від держави. В 

якості одного з напрямів  здійснення державної підтримки українських спожи-

вачів та формування внутрішнього ринку органічних продуктів харчування 

автором в свій час було запропоновано звільнити навчальні, лікувальні, 

оздоровчі та інші  державні організації  від сплати ПДВ при купівлі органічної 
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продукції вітчизняного виробництва для здійснення харчування  своїх 

працівників [13, стр. 197]. Протягом останнього часу Міністерство аграрної 

політики та продовольства працювало над розробкою програми підтримки 

державно-приватного партнерства дошкільних та освітніх закладів, котрі 

купували б органічну продукцію у фермерів, формуючи попит на неї та 

стимулюючи розвиток внутрішнього органічного ринку [14], і бюджети деяких 

областей уже компенсують 20% вартості органічної продукції для дошкільних 

установ [15]. Даний факт є міцним підґрунтям для проведення  корпоративної 

реклами українських органічних виробників, представлення їх підприємниць-

кої, у тому числі й експортної, діяльності як сприяння реалізації урядових 

програм соціально-економічного розвитку держави, оздоровлення нації та 

збереження довкілля. Така реклама формуватиме уявлення про органічних 

виробників як про організації-патріотів, які працюють на благо країни, як про 

надійних і солідних партнерів. Обов’язково слід підкреслити, що урядові кола 

та органи місцевого самоврядування високо цінюють роботу українських 

виробників  органічних продуктів харчування і надають їм низку преференцій і 

пільг, наприклад,  надання на конкурсних засадах на поворотній основі 

фінансової підтримки тим фермерським господарствам, які вирішили перейти 

до виробництва органічної продукції (сировини) [16].  

 Найбільш важливим інструментом просування органічних продуктів 

харчування є сертифікація. Даний атрибут  забезпечує довіру покупців, 

дозволяє краще зрозуміти процеси, пов’язані з виробництвом органічних 

продуктів та скорочує розрив між сільськими виробниками та споживачами. 

Залежно від цільового ринку збуту українські виробники проходять 

сертифікацію згідно: стандартів Національної Органічної Програми США 

(NOP); Японських національних сільськогосподарських стандартів  (JAS); 

приватних стандартів швейцарської Асоціації «Bio Suisse»; німецьких Bioland 

та Naturland; Soil Association з Великої Британії. Існує 19 приватних міжнарод-

но акредитованих сертифікаційних органів, які включені до офіційного 

переліку сертифікаційних органів для України, що затверджені Єврокоміссією 
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(Постанова ЄС № 1235/2008). З цього переліку лише «Органік Стандарт» є 

українською компанією, всі інші сертифікаційні органи є іноземними, три з 

яких мають свої офіси в Україні: ТОВ «ЕТКО Україна», ТОВ «Контрол Юніон 

Україна», Іноземне підприємство «СЖС Україна». В 2017 році було розроблено 

та зареєстровано Державний логотип України для органічної продукції, а  2 

серпня 2019 року набув чинності Закон України «Про основні засади та вимоги 

до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», який 

встановлює вимоги до виробництва, обігу, маркування, реалізації та механізму 

сертифікації органічного виробництва, впроваджує реєстри операторів, органів 

сертифікації, органічних насіння,  встановлює відповідальність за порушення 

законодавства у сфері органічного виробництва. Повноваження здійснювати 

державний контроль надані Держпродспоживслужбі [16]. 

Просуванню органічних продуктів сприяє також використання регіональних 

парасолькових брендів –  в 2014 році, наприклад, було створено парасольковий 

бренд – торгову марку «Смак Українських Карпат» (власність Громадської 

спілки «Карпатський смак» –  для просування продуктів харчування, виробле-

них у Карпатському краї (територія Чернівецької, Івано-Франківської, 

Львівської та Закарпатської областей). Виробники та переробні підприємства, 

які є членами громадської спілки та пройшли перевірку якості продукції на 

відповідність критеріям походження, якості та смаку, використовують дану 

можливість для збільшення цінності своєї продукції, посилення її привабли-

вості та впізнаваємості на полицях магазинів [11].   

Традиційно просування органічних продуктів харчування в світі 

здійснюється шляхом  інтенсивного маркетингу через мережі гуртової торгівлі 

та супермаркетів: представлення органічних продуктів на полицях магазинів та 

інформування потенційних покупців про переваги органічного способу 

виробництва спочатку створює, а надалі й стимулює споживчий попит, формує 

позитивне ставлення громадськості до органічного сектору загалом, мотивує 

споживання органічної продукції та розвиток природного агровиробництва. В 

Україні органічні виробники налагодили глибоку переробку органічної 
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сировини і представили привабливу та іміджеву продуктову лінійку на полицях 

вітчизняних супермаркетів, що забезпечило інтенсивний ріст споживання 

органічної продукції  (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка споживання органічної продукції в Україні, млн. євро 

(складено автором на основі даних «Органік в Україні», ФОРУ, 2018 [16]) 

Внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні склав у 2016 

році  21, 2 млн. євро, а зростання продажу органічної продукції в 2018 році, за 

даними вітчизняних торгівельних мереж, склало 5% [15]. Піонером 

українського органічного ринку стала в 2007 році органічна гречка. В 2008-му 

вже працювало 14 органічних магазинів, які реалізували 2 000 одиниць одного 

виду продукції, в 2009-му – 84 магазини запропонували 90 тис. одиниць шести 

видів продукції, в 2009-му – 2000 магазинів розмістили на своїх полицях понад 

600 тисяч одиниць 21 виду продукції. Асортиментна лінійка готової вітчизняної 

органічної продукції містить молочні продукти, олію, чаї, джеми, кондитерські 

та хлібобулочні вироби, фруктові пасти та соки, макарони. Органічний прорив 

2017 року – відкриття у Диканьці Полтавської області органічного олієжирового 

заводу, а також створення виробництва органічних чаїв під ТМ MOL’FAR. 

Першу партію органічної олії та макухи підприємство відправило в Голандію, 

Литву, Францію та Швейцарію [15].  Сьогодні на полицях українських магази-

нів присутній повний спектр органічної продукції: асортимент складає понад 
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400 найменувань, і деякі підприємства виробляють 60-70 позицій органічних 

продуктів. В 2018 році до існуючого переліку додалися органічний цукор 

компанії «Дедденс Агро» та органічні вареники та пельмені виробництва 

OrganicMeat [16].  

Незважаючи на інтенсивні темпи росту вітчизняного органічного вироб-

ництва  які, за оцінками експертів, в 5,5  разів більші, ніж в країнах Європи, та в 

4,9 раз більші, ніж у світі (за період з 2002 по 2018 роки кількість виробників 

органічної продукції в Україні зросла в 12 разів, а  внутрішнє споживання 

органічних продуктів харчування - майже в 15 разів), частка органічних 

продуктів на ринку України становить не більше 0,1% [15]. Для порівняння: в  

Данії, Австрії та Швейцарії вона досягає 5%. За обсягом внутрішнього 

органічного ринку Україна займає 25-те місце в Європі – з одного гектара 

органічної землі на український ринок попадає в 47 разів менше органічної 

продукції, ніж в європейських країнах: 50 євро на рік (в країнах Європи на 

внутрішній ринок з 1 га припадає в  середньому 2345 євро) [15]. Споживання на 

одну особу в Україні приблизно в 100 разів менше, ніж в Європі: 0,68 євро в рік 

(мешканець ЄС - 60,5 євро в рік), частка експорту органічної продукції складає 

80% [17]. Спостерігається тенденція посилення експортних орієнтирів  низки 

провідних вітчизняних операторів  на ринки Азії та США, рівень купівельної 

платоспроможності яких забезпечує високу цінову премію,  а рівень вимог до 

сертифікованих органічних продуктів відповідає можливостям українського 

органічного виробництва. Показовим є приклад ТОВ «Органік Мілк», 

продукція якого представлена майже в усіх мережах супермаркетів  України, з 

2015 року – у торгівельних мережах ОАЕ та Йорданії, а з 2019 – Саудівської 

Аравії. З метою максимізації прибутку компанія прагне збільшити частку 

експорту до 20%. Наразі найбільш експортоорієнтованими та популярними 

продуктами TM Organic Milk на зовнішніх ринках є молоко, сухе молоко, сири 

тверді та кисломолочна продукція [16].  

Узагальнення результатів вибіркових інтерв’ю операторів органічного 

ринку та  покупців органічних продуктів харчування показало, що обсяг 
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споживання органічної продукції в Україні обумовлюється впливом наступних 

чинників: обсягами пропонування, рівнем платоспроможного попиту, популяр-

ністю органічних продуктів харчування та регулятивною політикою уряду та 

ЄС. Найбільш сильно стримують подальший розвиток органічного ринку: 

відсутність доступності органічних продуктів харчування, дефіцит довіри до 

органічного сертифікату, недостатній рівень обізнаності з перевагами органіч-

ного способу виробництва та корисністю органічних продуктів харчування і, 

звичайно ж, висока ціна. За умов низького рівня платоспроможності вітчизня-

них споживачів –  середньомісячна заробітна плата в Україні знаходиться на 

передостанньому місці серед європейських країн (269 євро/місяць) [18] – 

просування органічних продуктів харчування на ринку України має 

здійснюватися за умови мінімізації маркетингових та логістичних витрат, що 

можливо за рахунок широкого використання методів інтернет-маркетингу [19], 

кооперування маркетингової діяльності шляхом створення маркетингових груп 

[20, стр. 306] та розвитку прямого маркетингу [21, стр. 6].  

Сьогодні одним з самих поширених каналів просування є візуальні 

соціальні мережі YouTube та Instagram, які оптимально враховують специфіку  

потенційних покупців органічних продуктів харчування. Відносини довіри з 

цільовою аудиторією створюються шляхом щирої розмови, контенту в стилі 

життя. Головне – можливість донести достовірну інформацію про історію про-

дукту, познайомити з ним потенційних покупців у форматі навчання, показати 

турботу, повагу, безпеку.  Сучасні можливості інтернет-маркетингу нівелюють 

економію на масштабі крупних виробників та підвищують конкурентоздатність 

невеликих за розмірами організацій, які набувають переваг за мобільністю та 

гнучкістю  реагування на зміни в споживчому попиті. Органічні продукти 

позиціонуються в основному як екопродукти,  рідше – як продукти для 

оздоровлення. Мода на здоровий спосіб життя та правильне харчування, 

безумовно, існує, але даний сегмент ще досить вузький, зростає незначними 

темпами. За нього вже конкурує більшість екомарок, оскільки через 10-15 років 

фахівці прогнозують стрімке збільшення чисельності даного сегменту за 
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рахунок дітей, які сьогодні страждають на алергію, целіакію, відсутність 

ферментів до білків молока чи м’яса, хвору підшлункову. Очікується, що коли 

вони виростуть, то будуть купувати в першу чергу органіку [19].  

Акцент позиціонування органічних продуктів харчування поступово 

зміщується зі «смачно та цікаво» на «корисно та безпечно». Але конкурувати 

органічні виробники з бюджетами та командами трансконтинентальних 

корпорацій не можуть, оскільки їх конкурентні переваги формує маркетинг, на 

який витрачається більша частина обороту, а в органічному виробництві більша 

частина обороту витрачається на виробництво та якість продукції. 

Більшість виробників органічних продуктів харчування позиціонують своє 

виробництво як екологічно безпечне та місцеве, приваблюючи в такий спосіб 

тих покупців, які прагнуть через купівлю продуктів харчування посприяти 

також збереженню довкілля та ототожнюють себе з альтернативним способом 

життя. Купляючи продукти харчування, які відображають їх цінності, 

споживачі, в свою чергу, задовольняють свої егоцентричні потреби. Емпірично 

доведено, що істотно підвищує мотивацію до купівлі органічних продуктів 

харчування проведення стратегічних освітніх маркетингових компаній, які 

підкреслюють позитивні якості органічних товарів для широких верств 

населення [22]. Перший в Україні проект «Ми органічні», який дає можливість 

дітям шкільного віку та студентам зрозуміти всю важливість споживання 

органічних продуктів харчування започаткували компанії ПП «Агроекологія» і 

ТОВ «Укролія».  Дана ініціатива покликана створити сприятливі умови для 

реалізації освітніх програм, які стануть засобом комунікації з суспільством 

щодо важливості споживання органічних продуктів і забезпечити зростання 

кількості постійних покупців останніх [23]. 
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Одной из форм международного бизнеса, которая на современном этапе 

играет важную роль в формировании стратегии развития экономической систе-

мы Украины, являются транснациональные корпорации, а транснационализация 

является ключевой характеристикой современных экономических отношений. 

Для современной Украины транснационализация предприятий может стать 

экономическим механизмом, который определит новые приоритеты обществен-

ного воспроизводства, цели внешнеэкономической политики, особенности и 

условия участия страны в международном разделении труда. 
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Именно ТНК - основной структурный элемент экономики большинства 

стран, ведущей силой их развития и повышения эффективности. Глобальные 

тенденции интернационализации производства и капитала, приватизации 

стратегических альянсов и либерализации внешней торговли поставили ТНК в 

центр мирового экономического развития. Однако, на сегодняшний день, 

вопрос влияния ТНК на экономическую систему Украины является важным и 

актуальным [1, c.31-34]. 

Транснациональная корпорация (ТНК) - крупная фирма (или объединение 

фирм разных стран), имеющий зарубежные активы (капиталовложения) и 

существенно влияет на какую-либо сферу экономики (или несколько сфер) в 

международном масштабе. В англоязычной литературе по международной 

экономике для обозначения международных бизнес-организаций часто 

используют термины «многонациональная компания» (multinational firms - 

MNF) или «многонациональная корпорация» (multinational corporation - MNC), 

которые используются как синонимы [2]. 

Транснациональные корпорации - это предприятия, обладающие 

производственными активами или контролируют их в двух или более странах. 

Чаще всего контроль осуществляется через прямые иностранные инвестиции, 

но также возможно участие корпорации в зарубежном производстве 

посредством создания альянса с иностранной фирмой [3, с.304]. По 

определению ООН, «транснациональные корпорации - это предприятия, 

которые являются владельцами, или которые контролируют производство 

товаров или услуг за пределами страны, в которой они базируются. Они могут 

приобретать статус корпорации, а могут и не иметь его »[4, с.31]. 

Также ТНК рассматриваются как более современная форма международ-

ных корпораций. Самое общее определение ТНК - это международные по 

составу и характеру деятельности субъекты хозяйственной жизни, которые 

функционируют на принципах корпоративной собственности с акционерной 

формой управления и распределения доходов в международном масштабе. В то 

же время, в отличие от межнациональных компаний, ТНК образуются как 
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национальные по капиталу и контролю и международные по сфере своей 

деятельности. Деятельность этих предприятий имеет наднациональный, 

надгосударственный характер и ведет к созданию надгосударственных связей.  

Еще одним определением ТНК выступает следующее: ТНК - это сеть 

взаимосвязанных предприятий, происходят из одной страны и имеют составные 

части и филиалы в других странах. ТНК владеют или контролируют комплексы 

производства и / или обслуживания, находящиеся за пределами страны базиро-

вания. В отличие от обычной корпорации, которая функционирует на мировых 

рынках, ТНК переносит за границу не товар, а сам процесс вложения капитала, 

сочетая его с зарубежной рабочей силой в рамках международного 

производства [5, с.35-41]. 

Все вышеприведенные определения дополняют друг друга и объединены 

вокруг характерных черт транснациональных компаний: сохранение нацио-

нальности происхождения компании, многонациональность представительств, 

экономическая экспансия на зарубежных рынках, вложения капитала. 

Таким образом, транснациональная компания - это предприятие, которое 

происходит из одной страны и вкладывает ресурсы в расширение своей 

деятельности на международном рынке путем учреждения дочерних компаний, 

открытие филиалов в других странах с целью получения выгодных условий 

хозяйственной деятельности, что, в свою очередь, приводит к максимизации 

прибыли компании и повышения экономического влияния компании на 

национальные экономические системы мира. 

В Украине крупнейшими ТНК, вложили значительные финансовые 

ресурсы, является Pepsi Cola с объемом инвестиционных средств - 250 млн. 

Долл., «Киевстар GSM» - 240 млн. Долл., Coca-Cola- 230 млн. Долл. и др. 

Лидирующие позиции в 2019 году. Занимают такие компании, как McDonald's, 

Nestle SA., British Americаn Tobacco и др. [6]. 

Важным выступает выяснения последствий расширения деятельности 

ТНК на украинском рынке и выделение основных направлений развития 

собственных ТНК. Особого внимания заслуживают вопросы экономической 
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безопасности, под которой понимают состояние национальной экономики, 

обеспечивает удовлетворение жизненно важных потребностей страны в 

материальных благах независимо от возникновения в мировой экономической 

системе или внутри страны форс-мажорных обстоятельств социально-

политического, экономического или экологического характера. 

Иностранные транснациональные корпорации готовы осуществлять свою 

деятельность в Украине, однако на пути им становятся такие факторы, как: 

нестабильное и чрезмерное регулирование, отсутствие в Украине стабильной 

стратегии и соответствующего национального плана действий, несовершенство 

национального законодательства, нечеткая правовая система, нестабильность 

экономической и политической ситуации, высокий уровень коррупции во всех 

сферах хозяйственной деятельности и неспособность судебной системы 

должным образом выполнять свои функции, критическая ситуация в сфере 

ангажированности судебной системы (123 место среди 129 стран мира), низкий 

платежеспособный спрос украинских потребителей, трудности в общении с 

правительственными и приватизационными органами, перегруженность 

регуляторными нормами и сложность налоговой системы, существенное 

налоговое бремя. В рейтинге по индексу благоприятности налоговой системы, 

который рассчитывается на основе трех показателей (количество платежей, 

время, необходимое для уплаты налогов и общий размер налогов) Украина 

занимает 181 место среди 183 стран [7,55-60]. 

Кризисные процессы 2014-2019 гг. Все больше ухудшают позиции 

Украины в мировой экономике в среднесрочной перспективе. 

Современная экономика страны имеет много нерешенных проблем, среди 

которых: дефицит госбюджета и долги Украины, вооруженный конфликт на 

Донбассе, сокращение промышленного производства, экономическая война с 

Россией, кризис банковской системы, валютная нестабильность, инфляция и 

тому подобное. Поэтому в 2014 наблюдалось резкое сокращение деятельности 

ТНК на территории Украины, причем не только иностранных, но и украинских. 

Произошло уменьшение доли инвестиций, сокращение количества филиалов и 
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дочерних предприятий, особенно в восточной части Украины, где до сих пор 

продолжается вооруженный конфликт. К сожалению, пока военно-

политическая и экономическая ситуация в стране не урегулируется, ожидается 

дальнейшее приостановление деятельности ТНК и уменьшение притока 

прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. 

Можно сказать, что ТНК на сегодняшнем этапе развития мирового 

хозяйства играют важную роль. Ведь они влияют на экономики принимающих 

стран, ускоряют научно-технический процесс, интернационализацию 

хозяйственной жизни, привлекаются ПИИ, открывается доступ к финансовым 

ресурсам ТНК, интеграция в мировых экономических процессов, доступ к 

внешним рынкам. Украинским предприятиям следует вступать в 

сотрудничество с иностранными ТНК не в качестве источника дешевых 

сырьевых ресурсов или отсталого технологического придатка, а использовать 

преимущества привлечения иностранных инвестиций. 
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Процесс принятия управленческих решений в современных условиях 

предполагает обработку и анализ большого объема разнородных данных, 

которые в разной степени характеризуют свойства объекта хозяйствования и 

внешней среды. Учитывая сегодняшний уровень доступности мониторинговой 

информации разного рода, невозможно представить синтез эффективных 

управленческих решений без современных методов и средств обработки 

информации, в том числе средств инфографического анализа и визуализации. 

Необходимость визуализации и анализа подобных показателей возникает на 

многих этапах принятия решений, в частности на этапе оказания помощи лицу, 

принимающему решение (ЛПР) при анализе исходной информации, оценке 

сложившейся обстановки и ограничений, накладываемых внешней средой. 

Аппарат линейных нормированных диаграмм (ЛНД) представляет собой 

столбчатую диаграмму метрик ip , 1i ,n= , по которым оценивается 
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предприятие [1, с. 157], причем ширина отдельного столбца численно равна 

соответствующему коэффициенту весомости i i -й метрики (рис. 1). 

 
Рисунок 1. - Общий вид линейной нормированной диаграммы. 

 

ЛНД могут и призваны описывать многоуровневую иерархическую 

систему показателей (метрик), как показано на рис. 2. 

Площадь эталоннойЛНД равна единице 

 1*
NDS = ,                                                          (1) 

при этом площадь фигуры, образуемой составными частями ЛНД, численно 

равна значению некоторого обобщенного показателя, характеризующего 

полноту реализации функций предприятия: 

 
1

n

ND i i
i

S P p 
=

= = .                              (2) 

Выражение для разрыва R  в этом случае выглядит следующим образом 

 
1

1
n

i i
i

R p
=

= − ,                                                     (3) 

а чувствительность модели 
i

R

p



  однозначно определяется коэффициентом 

весомости: 
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R
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= −

 , 1i ,n= ,                                      (4) 

что свидетельствует о полном соответствии аналитического и геометрического 

смысла модели.  

 
Рисунок 2.  Пример свертки нормированных диаграмм. 

 

Кроме описанных графоаналитических функций, элементы диаграмм 

могут выступать функционалом в разного рода задачах оптимизации, что 

подтверждает их практическую значимость и расширяет диапазон 

применимости в задачах управления организационно-техническими системами. 

Пример. Предположим, что глобальная система показателей предприятия 

(СПП) может быть представлена 10 метриками.В табл.1 представлены следую-

щие характеристики: иерархическаяСПП, их относительные коэффициенты 

весомости, ND
*
ND

S

S
 – отношения текущих и эталонных значений площадей для 

ЛНД;  
*

ND ND NDR S S= −  – значения разрывов для ЛНДСПП. 
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Таблица 1. - Характеристики ЛНД СПП* 

i  СПП 
Коэффициент 

весомости i  

ND
*
ND

S

S
 NDR  

1 Организационная 

структура управления 

0,07 
86% 0,14 

2 Система управления 0,12 85,6% 0,144 

3 Маркетинг 0,15 83,8% 0,162 

4 Система организации 

производства 

0,13 
80,5% 0,195 

5 Персонал предприятия 0,06 86,9% 0,131 

6 НИОКР 0,1 79,9% 0,201 

7 Финансы 0,09 85% 0,15 

8 Снабжение 0,1 86,4% 0,136 

9 Сбыт 0,11 86,% 0,14 

10 Учет 0,07 86,8% 0,132 

*По материалам [1, с. 162]. 

 

Рисунок 3. - ЛНД системыпоказателей предприятия. 
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В сьогоденних умовах трансформації законів ринку успіх і благополуччя 

підприємств, установ, організацій вирішальною мірою залежать від 

компетентності, кваліфікації і підприємливості та інших ділових та особистих 

якостей  персоналу. Як показує досвід провідних країн Європи, така проблема 

може бути вирішена шляхом створення повноцінного ринку праці, що в 

економічному просторі означає пряме визнання права продажу кожною 

людиною своєї робочої сили за власним розсудом. З огляду на зазначене вище 

виникає необхідність створення дієвого економіко-регуляторного механізму, за 

допомогою якого буде можливість усунення еколого-економічних, норматив-

них та організаційних обмежень, що перешкоджають вільному продажу 

громадянами своєї робочої сили (як товару на ринку праці) роботодавцю на 

найбільш вигідних умовах.  

Особливо актуальним питання реалізації права на працю постає для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, тому що для них існує низка обмежень, 

що зумовлена об’єктивними причинами, зокрема протипоказання окремих 

видів праці за станом здоров'я. Інтеграція людей з особливими економіко-

трудовими та соціально-психологічними потребами має низку перепон, оскіль-

ки це особлива система, яка охоплює різноманітний контингент персоналу, що 

вимагає диференціації вимог до економіко-трудового процесу в цілому. 

Для повноцінної інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями 

в сучасне суспільство, необхідно розробити та втілити в життя  комплекс 
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нормативно-регуляторних, еколого-економічних, фінансово-заохочувальних, 

соціально-побутових та  психологічних заходів як з боку держави, так і з боку 

юридичних осіб, які мають намір використовувати інтелектуальну або іншу 

працю відповідних співробітників. Як складову частину інклюзивного 

механізму можна розглянути  контрактну систему наймання працівників з 

обмеженими фізичними можливостями.  

Законодавець встановлює норматив робочих місць для працевлаштування 

зазначених категорій людей у розмірі  4% середньооблікової чисельності 

штатних працівників облікового складу за рік. Роботодавці самостійно 

розраховують кількість робочих місць для працевлаштування за квотою [1]. 

Крім того суб’єкти господарювання зобов’язані  за рішенням місцевої 

ради за рахунок своїх коштів відповідно до законодавства створювати 

спеціальні робочі місця для осіб з обмеженою працездатністю й організовувати 

їх професійну підготовку [2]. 

Однак, варто розглянути ситуацію,  установа природно-заповідного 

фонду (далі – ПЗФ) зацікавлена у використанні, наприклад, інтелектуальної 

праці особи з обмеженими фізичними можливостями, оскільки вона є фахівцем 

рідкісної професії/спеціальності, має великий досвід роботи відповідного 

напряму, досвід роботи за кордоном в провідних організаціях відповідного 

напряму, приймала участь або розробляла цікаві проекти, START-UРи у сфері 

охорони заповідних територій, навчалась або проходила перепідготовку у 

провідних навчальних закладах Європи тощо. Враховуючи недостатній рівень 

розвитку інклюзії у економіко-трудовій сфері галузі заповідної справи постає 

питання яким саме  чином адміністрація  об’єктів ПЗФ  може зацікавити такого 

працівника прийняти саме їх пропозицію, крім створення спеціалізованого 

робочого місця для інваліда.  

Ринкові форми господарювання відкривають широкі можливості для 

практичного використання різних методів мотивації та інклюзії не лише 

матеріального  стимулювання, але й еколого-економічного та соціально-

психологічного характеру. Однак, при розробленні та впровадженні системи 
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фінансово-економічного, соціального, організаційно-психологічного стимулю-

вання законодавець не може одночасно  враховувати потреби кожної галузі 

національної економіки, до якої належить установа, особливості функціональних 

та посадових обов'язків працівників, наявність управлінських або розпорядних  

повноважень, ступінь відповідальності, фізичні та психологічно-емоційні 

особливості працівників, зокрема наявність обмежених фізичних можливостей. 

Одним з ефективних інструментів заохочення та мотивації таких 

працівників для прийняття пропозиції роботодавця, можливе шляхом  

імплементації контрактних відносин – як особливої форми економіко-трудової 

угоди, що  буде максимально персоналізувати  економіко-трудові відносини з 

працівником, враховувати його трудовий потенціал, професіоналізм, загальний 

та галузевий стаж роботи, рівень освіти та підвищення кваліфікації, участь у 

конференціях, семінарах, наукову, винахідницьку  діяльність, творчий підхід до 

виконання трудових обов'язків, навчання в іноземних  вищих навчальних 

закладах, досвід роботи за кордоном, особисті дані та, що є найважливіше 

фізіологічні потреби та особливості  такої категорії персоналу . 

 Тобто при наявності двох ідентичних посад у штатному розкладі 

роботодавець, укладаючи контракт із працівниками, що має обмежені фізичні 

можливості  може врахувати всі його особливості та потреби, персоналізувати 

економіко-трудові відносини відповідно до виробничої необхідності установи 

ПЗФ, сприяти еколого-соціальній інтеграції такої категорії персоналу та  

бажанню працівника якомога вигідніше  реалізувати свої здібності, особистісні 

можливості та внутрішню еколого-соціальну активність. 

Зокрема у контракті з таким працівником можливо передбачити особли-

вий режим роботи, пільговий стаж, безвідсоткову позику на засоби реабілітації 

чи оздоровлення, безкоштовну перепідготовку або підвищення кваліфікації, 

часткову або повну оплату санаторно-курортної реабілітації, можливість корис-

туватись службовим транспортом, часткову або повну компенсацію проїзду до 

місця роботи, здійснення оплати листків непрацездатності у розмірі 100% 

незалежно від стажу роботу,часткову компенсацію оплати житлово-комуналь-
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них послуг, виділення садової ділянки, поліпшення житлових умов, продаж 

акцій по номінальній вартості, захист від інфляційних процесів, додаткові опла-

чувані відпустки, гнучку  систему  постійного еколого-економічного стимулю-

вання  та разових заохочень, підвищені розміри надбавок, доплат, премій, 

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.  

З метою стимулювання працівника до позитивних результатів роботи або 

певних показників, адміністрація установи ПЗФ може передбачити у контракті 

низку разових заохочувальних виплат, наприклад за здійснення наукової 

діяльності, участь в освітніх, селекційних та раціоналізаторських заходах 

відповідного напряму, участь в інформаційно-навчальних або інформаційно-

пропагандистських заходах, проведення вебінарів, лекцій, онлайн-конференцій, 

розробки ноу-хау відповідного напряму, написанні наукових, науково-освітніх, 

науково-публіцистичних статей, монографій, дидактичних матеріалів, видання 

авторських книг, ілюстрованих видань відповідного напряму тощо. 

Інклюзивним аспектом, зорієнтованим на особистість, є наявність у 

контракті з такою категорією персоналу, вимоги щодо обов’язкового 

особистого страхування такого працівника у вигляді страхування життя, 

здоров’я або інших ризиків, пов’язаних з його діяльністю,  як за рахунок 

бюджетних коштів, так і власне коштів установ ПЗФ, коли така вимога не 

передбачена за відповідною посадою законодавчо. Інклюзивна програма 

страхування не повинна мати формальний характер, вона має включати в себе 

терапевтичне, хірургічне лікування (з оперативним втручанням чи без), 

анестезіологічну допомогу, проведення інтенсивної терапії,протезування, 

вагітність, пологи та стани пов’язані з ними, стаціонарне лікування та окремі 

його складові (наприклад КТ, МРТ, радіоізотопічна діагностика, лікарські 

засоби для проведення курсу лікування, транспортування хворого 

реанімобілем, лікування на денному стаціонарі, максимальну кількість 

страхових госпіталізацій, викликів невідкладної допомоги тощо).  

Станом на сьогоднішній день, законодавча імплементація та 

розповсюдження сфери застосування контрактних відносин може стати дієвим 



41 
 

інструментом еколого-економічної інклюзії у сфері природно-заповідного 

фонду України, мотиваційним та заохочувальним вектором практичного 

впровадження та апробації структурно-організаційної моделі еколого-

економічної інтеграції людей з особливими потребами у розвиток заповідної 

справи, трампліном для реалізації ділових та особистісних якостей відповідною 

категорією персоналу, творчого самовираження. 
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Economists and sociologists have noticed that wealthy countries are frequently 

less religious compared to the others, where incomes are less (though the correlation 

does not always appear). But what does that mean? Can we say that religion holds 

back the economy? Or vice versa, commences the lack of stability? 

https://docs.dtkt.ua/doc/1152.1813.0
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In 20th century Emil Durkheim assumed that the development of the economy 

is a cause, and the weakening religion is consequence. But as the economy – or the 

soviet institutions, which can perform the same functions - develops, it is influence 

abates. 

His colleague Max Weber declared, that the dependence is different. 

According to his logic, secularize society becomes less religious, which stimulates 

economy development [1]. Rachel M. McCleary writes about the reduction of 

religiosity with the growth of GDP per capita [2]. 

Does Weber’s Model in other cases? Can we say that the country, which has 

become more secularize, has made a step to the prosperity? It’s a matter of 

controversy. Some researches assume that the model is actual. Another proves that 

everything is conversely. Sociologists from UK and USA, who published the research 

in Science Advances magazine, declare that the method which allows to exclude one 

of the alternatives has been found.  

How religion and economics can be connected? A common method is to take 

data from surveys dedicated to religious and comparable with their economic 

indicators. This was done, particular, in “Gallup” in the late 2000s - compared the 

relative role of religion in more than a hundred countries (respondents were asked 

whether it is an important part of their daily life) with GDP per capita. 

The research confirmed the correlation: the richer the country was, the less 

religious its inhabitants were. In low-income countries (up to $ 2,000 GDP per 

capita), the approximate share of the religious population is about 95%. In the more 

prosperous group (from $ 12 thousand to $ 25 thousand) it is much lower - about 

70%. Among the richest countries (more than $ 25 thousand) - it is less than half. 

According to Gallup, the ten most religious countries include countries with a 

of less than $ 5,000 GDP per capita (Niger, Burundi). For comparison, in the UK 

(about $ 40,000 per capita), only 27% of respondents recognized the importance of 

religion. In Japan (about $ 39 thousand) is - 24%. 

But dependence was not always shown. In the USA, one of the largest 

economies (about $ 60 thousand per person), the level of religiosity was quite high - 
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65%. Even higher the level was in the rich countries of the Persian Gulf. All this 

showed that the correlation should not be overestimated. 

The authors of the new study went the other way. They tried to find out what is 

happening before - secularization or economic growth. It is difficult to prove their 

dependence; it is quite possible to trace their sequence 

For this, they took the results of the World and European Values Survey - 

large-scale surveys conducted over several decades in more than a hundred countries. 

It means to assess economic growth (GDP per capita). This is a simplified indicator 

compared to, for example, the human development index, but for the study period of 

the 20th century, more complex data are not available for all countries. 

A global survey of values, including on religious issues (participants were 

asked about their attitude to God and church attendance), was conducted only from 

the early 1990s. For a larger model - the process of secularization over a hundred 

years - there was not enough information. But there was suggested that religious 

beliefs are being laid at an early stage in life, made an amendment to the age of the 

respondents in order to obtain additional data. “To find out how religious the country 

was in 1950,” they reason, “you can look at how religious people who have matured 

at that time are.” 

What was the result? The model, which used data for hundreds of years, 

confirmed the presence of correlation. The development of secular society in it 

precedes economic growth, and not vice versa. The increase in the “indicator of 

secularization” was calculated and correlates with the proportional growth of GDP 

per capita — for example, by $ 1 thousand in ten years, $ 2.8 thousand - in 20 years, 

$ 5 thousand - in 30 years. 

Does this mean that Weber was right? It is partly only. The model does not 

prove that secular society contributes to prosperity, but allows one to exclude the 

opposite (that economic growth leads to the decline of religion). Although the effect 

of religion cannot be ruled out, other factors, according to their calculations, can have 

a much greater impact on the economy. One of them is the development of tolerance 
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and human rights (including the reduction of gender inequality), which removes 

barriers to economic activity. 

It is suggested that higher levels of religious beliefs stimulate growth, because 

they help to support aspects of individual behavior that increase productivity. 

However, higher church attendance inhibits growth, because it means greater use of 

resources by the religious sector. So religiousness is positively associated with 

education, negatively associated with urbanization, and positively associated with the 

presence of children. In general, religiosity tends to decrease with economic 

development. 

In other words, the increase in education in the 1980s coincided with a marked 

deterioration in the economic opportunities of educated Palestinians, especially men. 

The loss of work was attributed by the Palestinians to the Israelis and the political 

situation. Kruger concludes that terrorist activities by educated men are a reaction to 

political conditions and long-standing feelings of resentment and frustration, which 

are nourished by religious beliefs and are less related to the economy. Kruger's 

findings lead to a political recommendation for finding a way out of the current 

political crisis, along with the strengthening of private entrepreneurship, the creation 

of jobs and the attraction of foreign investment. 

The deterioration of economic conditions is due to the likelihood that educated 

people will become terrorists. 

The club model, developed by Berman [3], is compatible with the findings of 

Kruger, in that the level of education raises expectations for economic development 

and social status [4]. When these expectations are not met, and political institutions 

cannot display political will to eliminate systemic flaws, then religion can serve as an 

organizing principle which helps people to mobilize for political action, which are 

often violent. 

The research conducted by TNS-Ukraine is also interesting. According to the 

TNS MMI study conducted in 2015-2016, about 56% of Ukrainians consider 

themselves believers, over the past 4 years, this indicator has increased to 3%. About 
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a half of them are women over 30 years of age. It should be noted that in the western 

regions of Ukraine is the highest percentage of believers over 75% (fig.1) [5]. 

 

Figure 1 - Percentage of believers and religious preferences & relation to religion in 

Ukraine 

Source: by researches of TNS MMI (2012/1, 2015/1, 2016/1), a sample of 

5000 respondents in 2013-2015 and 3500 in 2016.  

According to the survey of TNS-Ukraine, the deeply believable part is only 28 

percent, which is relatively small with countries of radical mood and close to the 

developed countries of the West. This fact is calming about possible aggressive 

actions by the believer's population, including terroristic. But, also, the current state 

of inter-confessional relations in Ukraine does not allow to be completely calm. This 

situation, of course, contributes to the growth of obstacles to the economic progress 

of the state. 

Thus, the question that we raised from the very beginning: about the mutual 

influence of religion and economic growth is relevant. Perhaps John Wesley’s 

conclusion that economic growth will reduce religiosity does not have to be true. If 

people spend too much time on productive activities associated with religious 

activities, they will become less religious. If children are not taught religious values 

and beliefs, then they themselves will not be religious and, possibly, not productive. 

In addition, if social expectations related to the level of education are not met, people 
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will resort to unproductive activities, such as crime and terrorism. Having 

unproductive time in their hands and complaints about society, people will behave 

destructively. However, a virtuous cycle occurs when people believe in belonging. 

That is, people adhere to religious beliefs, but do not spend huge resources (time, 

income, talents) on their religion. In this context, the visa-free regime obtained by 

Ukraine is essentially a safety valve against terrorism, primarily political, due to the 

desperate situation in the national economy. 

Finally, religious beliefs that promote diligence, frugality, honesty can be 

found in all major world religions. The key question is: how does society promote 

these values and under what circumstances does it deliberately or unintentionally 

discard them? 

It is important to note that there is an inverse relationship - the influence of the 

state’s economic development on religion, which is manifested in the transformation 

of the relationship of believers (especially moderate believers) to attending and 

participating in religious events from real to virtual format. On the one hand, it leads 

to the release of time and increased economic efficiency by increasing labor 

productivity, and on the other hand, it deprives citizens of social activity, which 

reduces the consolidation of society and reduces the synergistic effect in the 

economy. 

Thus, the impact of religion on the economy can be seen as a well-known 

multiplier effect that develops the economy and increases its efficiency. This, in turn, 

leads to influence on religion, transforms the attitude towards it from the side of the 

faiths. The efforts of church ministers (the transition to new interactive, new 

multimedia approaches, including using internet technologies) and the traditional 

viewpoint suggest the formation and development of new methods of religious 

communication, in addition to the existing canonical ones. Such way, this is an 

accelerator for further economic growth. 

In the context of addressing the issue that is considered in the work, it is 

important for Ukraine that the political will of the ruling elite of society is been! 
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Процеси глобалізації, створення вільного ринку та «взаємозалежності» 

країн повинні були зробити війни малоймовірним явищем, в той час як головну 

роль у вирішенні загрозливих та суперечних питань, повинні були відігравати 

багатосторонні організації, такі як ООН. Однак дане припущення не позбавило 

нас вирішення питань безпеки. Починаючи з 1990-х років такі виклики почали 

розглядатися як асиметричні. Замість страху перед сильними державами-

супротивниками, ми почали приділяти більше уваги слабким державам, 

розпаду країн та глобальному поширенню мережі недержавних терористичних 

організацій. Однак сьогодні знову постає давня проблема поновлення 

конкуренції між ключовими суб'єктами міжародних відносин, а саме 

державами.  

Згідно нещодавніх опитувань, як азіатські, так і європейські респонденти 

віднесли зростання геостратегічної конкуренції як другу за важливістю світову 

тенденцію. Холодна війна (1946-1991 рр.) не є загрозливою сучасному 

світовому порядку, однак останні світові події призвели до грунтовних зрушень 

у взаємодії держав [3]. Геополітика і реальна політика - знову займає 

центральне місце та має значні потенційні наслідки для глобальної економіки, 

політики та суспільства. 

Дані зміни можна побачити на прикладі загострення напруги між 

Російською Федерацією та Заходом. Адміністрація Барака Обами не раз 

намагалася покращити відносини між Сполученими Штатами Америки та 

Російською Федерацією, однак 2014 рік став переломним. Крах українського 

уряду, підйом сепаратистських рухів знову вивели на перший план сутичку 

двох принципово протилежних світоглядів. 

Перспектива "цілої та вільної Європи" стикається зі світом "гри з 

нульовою сумою та сферами впливу". З обміном економічними санкціями та 

Росією, яка намагається очолити Євразійський союз як противагу 

Європейському Союзу, наступне десятиліття може бути охарактеризоване 

Росією, яка скаржиться на "оточення" та намагається переглянути події, що 

мали місце у ті роки, коли її сприймали як слабку і вразливу державу. У той як 
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час, Захід може відійти від економічної взаємозалежності з Росією, яку колись 

називали гарантом регіонального миру та стабільності. 

Потенційно важливіший розвиток відбувається в Азії. Зміна глобального 

політичного порядку очевидна у підйомі Китаю та його невизначеній ролі на 

світовій арені [1]. Згідно з дослідженням дослідницького центру Pew, майже 

половина респондентів у всіх регіонах вважають, що Китай випередив США як 

провідну світову наддержаву [2].  

 

Рис. 1. Результати опитування: «Хто вважається провідною світовою 

економічною силою?» [2].  

 

Реальна політична напруженість між Японією та Китаєм, породжена 

значною втратою довіри, зростаючим націоналізмом, слабкими інституціями та 

морськими суперечками,  впливає на другу та третю за величиною економіку 

світу та загрожує безпосередньо залучити до даної суперечки найбільшу - 

Сполучені Штати [1]. Управління китайськиим підйомом, здійснюване 

сусідніми країнами та самим Китаєм, має вирішальне значення в найближчі 

десятиліття.  

Близький Схід також вплинув на світовий порядок розпадом державного 

устрою, який поспішно нав'язували переможці Першої світової війни. 

Транскордонна повстанська група «Ісламська держава», яка має на меті 

створити халіфат в деяких регіонах регіону, - загрожує неприйняттям 
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традиційних зусиль з мирового посередництва. Ситуацію погіршують 

регіональні сили, що використовують хаос - навіть розпалюючи його - задля 

просування власного інтересу. 

 

опитуваних думає, що 

Китай врешті-решт 

замінить США 

опитуваних думає, що 

Китай вже замінив США 

опитуваних думає, що 

Китай ніколи не замінить 

США 

Рис. 2. Результати опитування: «Чи зрештою Китай замінить США як провідну 

наддержаву світу?» [2].  

 

Близький Схід також вплинув на світовий порядок розпадом державного 

устрою, який поспішно нав'язували переможці Першої світової війни. 

Транскордонна повстанська група «Ісламська держава», яка має на меті 

створити халіфат в деяких регіонах регіону, - загрожує неприйняттям 

традиційних зусиль з мирового посередництва. Ситуацію погіршують 

регіональні сили, що використовують хаос - навіть розпалюючи його - задля 

просування власного інтересу. 

Сьогодні ми бачимо модель стійкої, багатовимірної конкуренції та одночас-

ного ослаблення встановлених раніше стосунків, тенденція, яка стикається і поді-

ляється на кілька секторів та проблем. У цьому текучому, аморфному світовому 

порядку, ми повинні разом керувати як асиметричними, так і симетричними вик-

ликами. Зміна відносин між світовими державами-лідерами зменшила політичні 

зусилля для вирішення спільних проблем, таких як зміни клімату та глобальне 

здоров'я, не кажучи вже про кризи другого порядку. 
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 Але, маючи на увазі потенційну глобалізацію (але на практиці 

деглобалізацію), наростаючий націоналізм та поглиблююча зневіра в 

багатовимірність світу, найважливішим уроком 2014 року є те, що ми не 

можемо залишатися пасивними. Нам потрібно поглиблювати міжнародне 

співробітництво. Регіональні та глобальні міжурядові організації будуть 

випробовуватись; тим часом такі інститути, як Всесвітній економічний форум, 

повинні продовжувати створювати злиття приватних та державних акторів на 

світовій арені, громадянського суспільства та наукових шкіл, щоб вразити 

політичних лідерів важливістю колективної рефлексії. Зростання світової 

конкуренції між провідними світовими економіками є негативним явищем. 

Пам’ятаючи період та наслідки Холодної війни, ми повинні докласти всі 

зусилля, щоб зменьшити напругу між сучасними світовими країнами-лідерами. 
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ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ  ЗГУРТОВАНОСТІ ГРУПИ ТА 

ЧИННИКИ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ ЗБІЛЬШЕННЯ 

 

Процик Р.В.,  

ст.гр.МА-36 

Східноєвропейський національний  

університет імені Лесі Українки 

Можливості колективу як згуртованої групи у забезпеченні ефектив-

ності трудової діяльності досить великі. При вирішенні більшості задач, 

особливо складних, рішення яких вимагає різноманітних знань, навичок і 

участі багатьох людей, результати колективної діяльності набагато перевер-

шують просту суму індивідуальних досягнень. Група більш продуктивна 

також у розробці найбільш плідних і обґрунтованих ідей, всебічній оцінці 

тих чи інших проектів. Інтерес до вивчення проблем згуртованості 

викликаний тим, що згуртованість колективу має широкий спектр впливу на 

багато процесів, в тому числі й на управлінські процеси, від згуртованості 

групи залежать внутрішнє життя групи, соціальне, психологічне самопочуття 

об’єднаних у ній індивідів, ефективність взаємодії із навколишнім середов-

ищем. 

Дане питання досліджувати у своїх працях: Каменская Е.Н., В.С. 

Агеєва, М.І. Енікеєва, С.А. Богрецова, Я.Л. Коломинського, В.М. Козубовс-

кого, В.А. Семиченко, Н.Н. Обозова. 

Словникове визначення згуртованості групи: дружний, організований, 

одностайний, означає – почати одностайно діяти, прийти до одностайності. 

Зарубіжні учені визначають згуртованість як міжособистісну атракцію 

(тяжіння). Згуртованість  обумовлена тяжінням людей один до одного у 

пошуках допомоги або підтримки в процесі досягнення тих чи інших цілей, 

взаємними емоційними перевагами розумінням ролі колективу у 

забезпеченні тих чи інших гарантій.  
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Каменская Е. Н. вважає, що згуртованість є найважливішою соціально-

психологічною характеристикою колективу. За своєю сутністю вона аналогічна 

економічній характеристиці його виробничої діяльності - продуктивності 

праці[1]. 

Розглядати згрупованість колективу як   лише соціально-економічну 

характеристику чи як тяжіння людей один до одного не доцільно адже це більш 

ширше поняття. 

На мою думку згуртованість групи(колективу)  - це утворення, розвиток і 

формування зв'язків у групі в основі яких лежить побудова міжособистісних 

відносин, які можуть впливати на  окрему людину чи декількох осіб, що 

спонукає до активності у групі і перешкоджає виходу з неї та  стрияють 

вирішення поставлених задач та прийннятті  правильних рішень. 

Високозгуртованою є група, члени якої відчувають сильний потяг один 

до одного вважають себе схожими, підтримують і довіряють один одному і, 

загалом, успішно досягають визначеної мети.  

До чинників, що збільшують згуртованість зазвичай  відносять: міжгру-

пова конкуренція, особисті симпатії, сприятлива оцінка, спільна мета та 

взаємодія. 

 На мою думку до цих чинників необхідно включити  суспільні діяльності 

групи, а саме  проведення колективних ігор та соціально-психологічних 

тренінгів, що допоможуть згуртувати та навчити спільно діяти та одностайно 

приймати рішення. 

Разом з тим, пробмеми згуртованості груп є актуальними і потребують 

подальших досліджень. 
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encearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol13/Pekp_2013_13_31.pdf

  



54 
 

____________________________________________________________________ 

УДК : 338.24; 330.131.7 Економічні науки 

 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Супрун Н. В., 

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів суб’єктів  

господарювання та інноваційного розвитку  

Криворізький національний університет 

м. Кривий Ріг, Україна 

Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу вивів світову економіку 

на межу постіндустріального суспільства. В таких умовах значно посилився 

вплив невизначеності на фінансово-господарську діяльність підприємств, збіль-

шилася кількість ризиків, що супроводжують таку діяльність, та їх складність. 

Динамічність зовнішнього та внутрішнього середовища змушує суб’єктів 

господарювання ретельніше підходити до управління ризиками, підвищувати 

оперативність прийняття рішень та шукати нові підходи до своєчасного 

виявлення впливу ризиків на основні показники діяльності підприємств. 

Мінливість зовнішньоекономічного середовища, швидкий розвиток техно-

логій  та зростання складності бізнес-процесів обумовлюють попит на інновації. 

Під інноваціями слід розуміти новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні  технології,  продукція  або  послуги,  а   також  організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери [1]. Реалізація інновацій завжди обумовлює значну кількість 

ризикових ситуацій, які супроводжують інноваційну діяльність підприємства. 

Напевне жодна діяльність корпорацій не пов’язана з більшим ризиком, ніж 

інноваційна діяльність. Під інноваційною діяльністю розуміємо діяльність, що  

спрямована  на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень 

та розробок  і  зумовлює  випуск  на  ринок  нових  конкурентоздатних товарів і 

послуг [1].  
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Трактувань ризику дуже багато, але в практичному сенсі найбільш 

важливим є пропоноване лауреатом Нобелівської премії з економіки Ф. Х. 

Хайтом розмежування понять «ризик» і «невизначеність». Автор розглядав 

ризик, як оцінену будь-яким способом ймовірність, а невизначеність, як 

ситуацію, за якої неможлива жодна оцінка, в тому числі і суб’єктивна [2, с. 105].  

В роботі сформовано два важливих висновки: 

- проведено розподіл між ризиками, які підлягають страхуванню і 

невизначеністю, яка страхуванню не підлягає; 

- проведено кореляцію між невизначеністю, що не підлягає страхуванню, 

та швидкими економічними змінами. 

Саме ці висновки є важливими в контексті управління ризиками, пов’язани-

ми з інноваційною діяльністю підприємств. Так, справжні технологічні прориви 

останніх років в сфері цифрових технологій породили якісні зміни в усіх сферах 

суспільно-економічного життя, але водночас сформували тотальну невизначе-

ність. При цьому усе більш складним стає традиційне стратегічне планування, а 

підприємства стають усе більш залежними від впровадження інновацій. 

За аналізом праць відомих вчених в сфері ризик-менеджменту можна 

розподілити усі методи управління ризиками на три напрями: 

страхування – передача ризику на утримання страховим компаніям за 

певну плату; 

самострахування – формування підприємством резервних фондів, що 

дозволяють частково фінансувати ризик за рахунок власних коштів; 

альтернативні методи – методи, що за своїм змістом не належать ні до 

страхування, ні до самострахування.  

Основним ризиком інноваційної діяльності є те, що новий продукт або 

послуга, в розробку яких вкладено суттєві кошти, буде незатребуваний ринком, не 

дасть очікуваного прибутку або взагалі не забезпечить беззбиткових обсягів 

реалізації.  

Наприклад, ще у 1991 році корпорація Apple вирішила виробляти 

кишеньковий комп’ютер Apple Newton, який мав би робити найпростіші речі -  



56 
 

такі як робота з замітками та органайзер. Технологія працювала дуже погано, а 

коштував пристрій дуже дорого (700 доларів США). Але  Apple Newton як ідея 

став прообразом iPad (був випущений в 2008 році). Інший приклад -  

випущений в 2006 році корпорацією Microsoft пристрій Microsoft Zune, який 

мав конкурувати з iPоd компанії Apple. Однак до того часу як Microsoft 

випустив свій прилад, Apple вже реалізувала до 100 мільйонів iPоd. Продажі 

Microsoft Zune були практично нульовими і він був знятий з виробництва [3]. 

Подібних прикладів дуже багато, а головним є те, що подібний ризик не 

підлягає страхуванню. Страхування в інноваційній діяльності використовується 

як процес забезпечення. Так, застрахованими мають бути майнові ризики 

підприємства, ризики життя, здоров’я, працездатності персоналу, ризики 

відповідальності перед третіми особами. Жодна страхова компанія не 

пропонуватиме захист від невдачі при реалізації інноваційного продукту. 

Самострахування може використовуватися в процесі інноваційної діяльнос-

ті підприємства до певних границь. Підприємство може створити грошові фонди 

для коригування вартості інноваційних програм, для стимулювання збуту іннова-

ційних продуктів, для додаткових експертиз в процесі реалізації інновацій тощо. 

Обмеженнями використання самострахування завжди є величина страхового по-

криття. За рахунок самострахування можна покрити лише дрібні і середні ризики. 

Альтернативні самострахуванню і страхуванню методи є різноманітними. 

Найбільш важливим є метод передачі ризику, пов’язаного з інноваціями 

спеціалізованим установам заснованим на принципах венчурного капіталу. При 

такому способі ризик пов'язаний з втратою коштів у випадку невдалої 

інвестиції частково або повністю перекладається на венчурного капіталіста. 

Якщо інновація буде невдалою, саме він втрачає більшість коштів. Але слід 

враховувати, що у випадку удачі венчурний фонд отримає велику частку 

прибутків (часто ця частка набагато перевищує 50%). 

Таким чином, сучасне конкурентне середовище робить інноваційну 

діяльність найбільш важливим елементом для успішного розвитку підприємства. 

Але програми управління ризиками інноваційної діяльності суттєво відрізняються 



57 
 

від традиційних програм ризик-менеджменту більшою складністю та 

обмеженнями в використанні традиційного страхування.  
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ У 
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Одеська національна академія зв’язку  
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м.Одеса, Україна 

ХХІ століття є століттями розвитку інформаційних технологій, да 

провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технологій, зокрема, 

Інтернет-сервіси. Інтернет-сервісами можна вважати сайти, які надають в 

основному безкоштовні послуги для користувачів Інтернету. На сьогодні 

найбільшим попитом користуються такі сервіси: онлайн перегляд газет, новин, 

книг, відео; прослуховування музики; користування соціальними мережами; 

електронна комерція тощо. 

У зв'язку з тим, що зараз всі країни світу здійснюють свої стратегічні 

плани щодо цифровізації економіки і побудови електронної держави розумним 

є виявлення загального рівня користування Інтернетом серед населення. 

Станом на початок 2019 року у світі налічують майже 4,4 мільярда 

активних користувачів широкосмуговим Інтернетом, що становить 57% від 
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усього населення Землі. Також слід зазначити, що кількість користувачів 

мобільним Інтернетом майже досягла 4 мільярдів, а це становить 52% від 

населення Землі. Найбільший відсоток користувачів поширений в міській 

місцевості і становить 56%. Якщо розглядати користувачів за віковими 

категоріями, то активними споживачами є люди у віці 25-40 років, а середній 

вік Інтернет-споживачів у всьому світі становить 31 рік [1].  

Сучасне суспільство часто дорікають, що більшу частину доби 

проводиться за девайсами, у яких є доступ до мережі Інтернет. Статистика 

показує, що в середньому в світі користувачі проводять 6 годин 42 хвилини 

використовуючи Інтернет на будь-якому пристрої. Найбільше в Інтернеті 

сидять жителі Філіппін — 10 годин, а найменше жителі Японії — 3 години 15 

хвилин. Важливо відмітити, що на початок 2018 року цей показник становив 6 

годин 49 хвилин. Якщо розглянути тільки час, проведений за ПК і мобільним, 

то цифри будуть наступними 3 години 28 хвилин та 3 години, відповідно [1]. 

На думку автора, більшу частину часу користувачі проводять в 

соціальних мережах і ця думка підкріплена статистичною інформацією, яка 

свідчить, що проведений час в соціальних мережах становить 2 години 16 

хвилин і не важливо через який пристрій. Але все ж основними пристроями є 

ПК і мобільний телефон. За допомогою ПК соціальними мережами 

користуються 3,5 мільярда користувачів, що становить 45% від населення 

Землі, а також на 9% більше, ніж на цій ж часовій відмітці у 2018 році. 

Користувачів, що використовують мобільний телефон, налічують приблизно 

3,2 мільярда, що становить 42% від населення Землі, а також на 10% більше, 

ніж на початку 2018 року [1]. 

Найбільш популярними є наступні соціальні мережі: Facebook, Youtube, 

Instagram, Weibo і Twitter. В останні роки все активніше набирає популярності 

послуги електронної комерції. У всьому світі 72% користувачів електронної 

комерції.  

Основними статтями витрат для споживачів є [1]: 

- подорожі та відпочинок (750 млрд. доларів); 
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- мода і краса (524,9 млрд. доларів); 

- техніка (392,6 млрд. доларів); 

- іграшки та хобі (386,2 млрд. доларів); 

- предмети меблів (272,5 млрд. дол.); 

- продукти і Особиста гігієна (209,5 млрд.дол.) і т. д. 

Короткий аналіз показав, що населення готове до нового етапу, який 

пов'язаний з побудовою електронних держав, а також до цифровізації 

економічних відносин. Дані кроки допоможуть підняти світову економіку на 

новий рівень, а також вивести країни з кризи, яка поглинула ті чи інші держави. 

Розглянемо рівень використання Інтернет-технологій в Україні, оскільки 

вступає на етап розвитку нового електронного держави, який допоможе вийти з 

кризи, що охопила нашу державу вже не перший рік. 

Згідно звіту агенства We Are Social і сервісу Hootsuite населення України 

становить 43,9 мільйона чоловік і тому всі статистичні дані будуть 

розраховуватися виходячи з цієї цифри. Всього в Україні 40,9 мільйона 

користувачів Інтернету, що становить 93% від населення країни. За останній рік 

відбулося істотне збільшення Інтернет-користувачів, приріст яких склав 15 

мільйонів. Пояснити це можна тим, що старше покоління освоює сучасні 

технології, а також старі користувачі створюють нові акаунти. У нашій країні 

найбільша кількість користувачів мережі інтернет проживає саме в міській 

місцевості і складає 69% від населення країни [2]. 

Активних користувачів соціальними мережами налічують 17 мільйонів, 

що становить 39% від населення країни. Використовуючи мобільні девайси 

соціальними мережами користуються 13 мільйонів (30%). Найбільш 

популярними в нашій країні є Facebook, Instagram і Twitter [2]. 

Щодо використання послуг електронної комерції слід зазначити, що 

українці мало здійснюють онлайн-покупки, оскільки в нашій країні досить 

високий рівень кіберзлочинів, що і відштовхує більшість від здійснення таких 

операцій. Тому тих, хто все таки вирішує здійснити покупку в онлайн-

магазинах всього 29% [2].  
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Аналіз показав, що в Україні, як країні, яка хоче почати новий етап свого 

розвитку, є ряд невирішених проблем. Для більш інтенсивного розвитку,  

більша частина території країни повинна мати повноцінний доступ до мережі 

Інтернет. Основною перешкодою до вирішення цього завдання є 

незацікавленість операторів ТЛК у покритті сільської місцевості доступом до 

мережі Інтернет, як тих хто надає широкосмуговий доступ, так і мобільного 

інтернету. Також активна боротьба з кіберзлочинами і створення безпечного 

Інтернет-юзерства дозволить активним користувачам довіритися отримання 

відносно нового виду послуг. 

Інтернет освіченість є важливим компонентом сучасного світу, оскільки в 

майбутньому при побудові електронної держави навички користування ПК і 

Інтернет-сервісів є невід'ємною частиною нового сучасного суспільства. 
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У професійній діяльності та спілкуванні важко уникнути суперечностей 

між індивідуальностями, а якщо конфліктна ситуація вже виникла, то яку лінію 

поведінки слід обрати, щоб не загострювати стосунків? 

Конфлікт – зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview
https://datareportal.com/reports/digital-2019-ukraine
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думок чи поглядів опонентів або об’єктів взаємодії. 

Конфлікт виникає не одразу, початок його ми можемо відчути в якомусь 

інциденті, непорозумінні. Ще немає відкритого протистояння, відчуваються лише 

невдоволення, нестриманість. Якщо не усвідомити вчасно зміну в ставленні, 

ситуація може набути деструктивного характеру. Послідовність дій усунення 

конфлікту: усвідомлення причин, які порушили баланс в інтересах, аналіз 

випадку, не доводячи його до загострення, до виникнення конфліктної ситуації, 

коли відбувається зіткнення думок. Виявляються ініціатори, які висловлюють 

думку частини невдоволених. Здатність бачити „жало конфлікту”, усвідомити 

сутності причин і прагнення усунути суперечності, зблизивши інтереси – тактика 

професіонала. У конфліктній ситуації важливо виявити здатність до децентрації – 

уміння подивитися на обставини з погляду обох сторін і знайти компромісне 

розв’язання, забезпечити інтерес до роботи. Дуже до накопичення пристрастей, 

некерованої поведінки, відкритого протистояння й бажання розірвати стосунки. 

Тоді спалахує конфлікт, за яким – тяжка й велика праця з відновлення ділових 

стосунків. Для усунення конфлікту важливо зняти напруження (наприклад, 

вербалізувати ситуацію – це вже охолоджує). Використання гумору для розрядки 

та правильного рішення допоможе знайти компроміс, взаємний аналіз ситуації. 

Конфлікт у професійному спілкуванні – це спонтанно або спеціально 

створювані суперечності в стосунках, які за умови конструктивного розв’язання 

призводять до позитивних змін у стосунках його учасників, їхнього розвитку й 

розвитку всього колективу. 

Фахівець не повинен боятися конфлікту, якщо він виникає, слід 

опановувати технологію поведінки в конфліктній ситуації, активно вийти на 

діалогово-особистісну позитивну організацію діяльності й стосунків. Цьому 

сприяє створення атмосфери за допомогою продуктивних стилів взаємодії. 

Найважливішою передумовою неприпустимості загострення конфліктної 

ситуації є професійний такт та етика ділового спілкування. 

Спілкування між учасниками повинне мати особистісно орієнтований 

характер, якому притаманні відкритість особистості, установка на співробіт-
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ництво, спільну діяльність та індивідуальну допомогу. На відміну від 

традиційного спілкування, у якому переважає мотивація „уникання невдач” і 

обов’язку, особистісно орієнтоване – ґрунтується на мотивації „досягнення”, 

утвердження почуття гідності особистості, самореалізації, творчої діяльності, 

акцент зміщений з організаційних форм і методів на творчу імпровізацію, на 

здатність відкривати, розробляти, удосконалювати й застосовувати властиві 

підходи до спілкування. 

При всій різноманітності конфліктів існує універсальний засіб проти їх 

вирішення – пізнання рівня своєї конфліктності, власного стилю конфліктних 

взаємодій (якою мірою він є оптимальним), розуміння причин і структури 

розбіжностей, а також оволодіння прийомами й навичками поведінки у складних 

соціально- психологічних ситуаціях. Індивідуальних стилів поведінки в ситуації 

розбіжностей п’ять: співробітництво, компроміс, уникнення, поступка. 

Спеціалісти з питань конфліктів наголошують на тому, що саме спілкування, 

яке має бути головним інструментом для розв’язання більшості життєвих та про-

фесійних проблем, само собою може породжувати нові конфлікти. Спілкування 

може призвести до негативного результату, якщо в процесі взаємодії виникне 

почуття образи, ворожості, відчуження, якщо суб’єкт висловлює свої наміри 

недостатньо чітко або його партнер у спілкуванні слухав неуважно, не зрозумів 

його наміру. Тому, вступаючи у взаємодію, слід пам’ятати, що такі ускладнення 

виникають досить часто. 

Техніка взаємодії має великий вплив на розвиток та шляхи поліпшення 

професійного спілкування. Важливо дотримуватися загальних правил поведінки 

на різних етапах проведення бесіди. 

Слід оволодіти конфліктною ситуацією, розрядити взаємну емоційну 

напруженість. Передусім потрібно зняти напруження м’язів, скутість, подолати 

неконгруентні рухи. Міміка, поза, жести мають не лише виражати внутрішній 

стан, а й впливати на нього позитивно. 

Своєю поведінкою намагатися вплинути на партнера, зняти його 

афективність. Цьому сприяє доброзичлива посмішка, контакт поглядів, пауза. 
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Потрібно зрозуміти мотиви поведінки співрозмовника. Звернення до 

аналізу знижує емоційне напруження. Треба відмовитися від оцінок, насамперед 

негативних, висловити розуміння труднощів партнера, передати свій стан та 

почуття. Необхідно погодити цілі спілкування, знайти спільний погляд, 

продемонструвати можливість синхронізації дій; треба закріпити свою позицію 

вірою в можливість продуктивного результату взаємодії, висловити надію на 

подальше продовження контактів. 

Гасіння конфлікту зводиться до зміни оточення, розв’язання конфлікту – 

до зміни когось іншого, але не самого себе, а вирішення – до зміни своєї 

поведінки. Перераховані засоби вичерпують усі можливості, але вони ні в якому 

випадку не є взаємовиключними. Відійти від роботи у випадку неможливості 

уникнення конфлікту іншими засобами чи погасити конфлікт (ефективно для 

спонтанних конфліктів). Залучати для дублювання своїх рішень інші джерела 

(нормативні документи, колег чи керівництво) – ефект „останньої інстанції”. 

Ізолювати себе від спостерігачів чи ізолювати цих осіб від огляду. 

Дати зрозуміти, що дії співрозмовника, які призводять до конфлікту чи 

його підсилення, не призведуть до позитивного результату чи призведуть до 

негативних наслідків, тобто негативний ефект продовження чи ініціювання 

конфлікту більший, ніж виграш, на який розраховує в кінцевому результаті 

конфлікту. Інформувати про дії, які повинен здійснити для усунення непорозу-

мінь, що виникли. Показувати несуттєвість або малозначущість проблем, які 

виникли. Не відстоювати неправдиву думку, знаючи її неправильність. 

Погоджуватися, якщо не правий, визнавати свої помилки. Намагатися досягти 

найбільшої користі за відповідних умов (в умовах, якщо їх не можна змінити). 

Оберігаючи власний час і час своїх колег по роботі, дотримуйтеся 

виважених практикою життя неписаних правил: елементарно вислуховуйте й не 

перебивайте людей, особливо коли вами незадоволені, якщо потрапили в 

складну ситуацію – слухайте, намагаючись зрозуміти. 

Будьте тактовним. Ввічливість обеззброює. Важко бути грубим, коли 

інший поводиться ввічливо й коректно. За необхідності дайте протилежній 
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стороні відступити з гідністю. Буває, потрібно погодитися, щоб заперечити 

аргументи іншої сторони. Дотепність – сильна зброя, але нею потрібно 

користуватися в коректній формі. Умійте вчасно промовчати. 

Технологія особистісно орієнтованого спілкування – ефективний засіб 

безконфліктного спілкування. Особистісно орієнтоване спілкування виходить з 

визначення індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини, що 

вимагає забезпечення розвитку й саморозвитку особистості, виходячи з вияв-

лення його індивідуального неповторного суб’єктивного досвіду, здібностей, 

інтересів, ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати себе в пізнанні, 

діяльності, поведінці. 

Суб’єктивний досвід – це досвід життєдіяльності, який набувається в 

конкретних умовах сім’ї, соціокультурного оточення, в процесі сприйняття й 

осмислення навколишнього світу. Реалізація особистісно орієнтованого спілку-

вання спирається на індивідуальну професійну діяльність, її корекцію й 

підтримку, допомозі кожному розкривати свої пізнавальні можливості, ви- 

значати умови, необхідні для їх задоволення.  

Отже, професійне спілкування має вирізнятися високим рівнем мовленнє-

вої культури. Справжнім спеціалістом, творчою особистістю фахівець стає тоді, 

коли він володіє високою кваліфікацією, професійним спілкуванням, мовним 

етикетом. Саме ці ознаки формують рівень культури професійного спілкування. 
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Water resources within Ukraine are extremely limited. Their volume is 52 km3 

per year. 

The amount of water consumption in the country is steadily approaching the 

resource limit. 

Ukraine uses surface water for drinking water, but its pollution levels are so 

high that clean water may become scarce. 

80% of the water that Ukrainians drink comes from rivers and only 20% from 

groundwater. 

In 61% of Ukraine's major rivers, water is rated as "heavily polluted" and only 

3% of rivers have satisfactory cleanliness. 

Ukraine ranks 95th out of 122 places in drinking water quality, according to the UN. 

The most polluted drinking water is in Odesa, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhia, 

Dnipropetrovsk, Kherson and Mykolaiv regions. The best quality is called water in 

Western Ukraine. 



66 
 

Poor drinking water quality is also caused by the deterioration of  pumping 

stations, treatment plants and careless attitude to water treatment. 

In Ukraine, water is purified by the chlorination method.  By the way, 

according to the world researches and experiments conducted by the A.M. Marzeev 

Institute of Hygiene and Medical Ecology of the Academy of Medical Sciences of 

Ukraine, installed the negative impact of water chlorination products on the digestive 

system and the possibility of an additional risk of cancer development. 

Environmentalists say that in almost all regions of Ukraine there is an 

increased concentration of chlorine, iron and manganese. Volodymyr Goncharenko, 

the chairman of the All-Ukrainian public organization “For the right of citizens to 

environmental safety” stated that 95% of drinking water in Ukraine is unusable.  

Switching to UV disinfection, filtration through a layer of activated carbon and 

water ozonation would make the water safer, but the cost of such purification 

methods is much higher than chlorination. 

Summarizing all of the above, we can draw the following conclusions. A 

comprehensive approach is needed to address drinking water supply in Ukraine. 

Recently, there have been noticeable positive developments in this direction, and 

most importantly, that they have not stopped. Ukraine may be slow, but it is moving 

to world standards for drinking water quality, and it is possible that in a few years' 

time, Ukrainians will indeed be drinking European-level water. 
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СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ 
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студентка фізико-математичного факультету 

ПНПУ імені К.Д. Ушинського 

м. Одеса, Україна 

З середини ХХ століття в фізичному середовищі гостро стало питання 

про суттєву модернізацію курсів загальної  фізики для студентів нефізичних 

спеціальностей. Чудовим відгуком на цей виклик стало створення не традицій-

них курсів фізики [1-3]. Очевидно, що такі курси стосуються насамперед 

студентів інженерних та прикладних спеціальностей, в навчальних програмах 

яких відсутня теоретична фізика. Відповідно до аналізу навчальних планів з 

фізики у вищих навчальних закладах, кількість годин, відведених для 

викладання цього предмету суттєво знизилась. Як не дивно, така ж ситуація 

спостерігається серед студентів фізичних спеціальностей.  

Обмеженість знань студентів відомостями з класичної фізики не є 

сприятливою для формування квантового мислення, яке щоразу більше прони-

кає в усі сфери сучасного життя. Таким чином, молоді фахівці з гуманітарних 

та технічних наук не в змозі вивчати спеціальну наукову літературу[4,5]. 

В якості можливості розширення вивчення загального курсу фізики 

наведемо приклад введення в нього задачі про лінійний квантовий осцилятор. 

Цей вибір можна обґрунтувати тим, що модель акумулятора відіграє величезну 

роль як в класичній, так і в квантовій фізиці.  

Записати рівняння Шредінгера для осцилятора навіть за допомогою 

початкових знань з квантової механіки, що мають студенти, не важко: 

𝛹" +  ( 𝜆 − ƺ2) 𝛹=0, де 

Ψ = Ψ (ƺ), ƺ=
𝑥

𝑥0
, 𝑥𝑜= √

ħ

𝑚ω0
, 𝜆 =

2𝐸

ħω0
, 
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ħ = 
ℎ

2𝜋
  − стала Планка у вигляді,прийнятому у сучасній фізиці , 

m – маса осцилятора, ω0 – його власна частота, Е – енергія. 

Рішення цього рівняння досить важке, тому для студентів нефізичних 

спеціальностей його можна подати в готовому вигляді. Найважливішими в 

даному випадку є наслідки його рішення:  

 квантування енергії 𝐸𝑛= ħω0 ( 𝑛 +
1

2
 ), n =0,1,2…, існування енергії 

вакуумних коливань (нульової енергії) 𝐸
0= 

1

2

 ħω0, можливість осцилятора вийти 

за точки повертання тощо. 

Показано, як вираз для Е0 можна отримати простим шляхом із співвідно-

шення невизначеностей. Показано також, як за допомогою цього ж співвідношен-

ня можна визначити, наприклад, енергії основних станів атомів водню та гелію. 

Розглянуто також можливість «втручання» загальної фізики в такі питан-

ня квантової механіки як тунельний ефект, рух електронів в деяких простих 

потенціальних полях, тотожність частинок, відмінність ферміонів від бозонів, 

принцип Паулі, а також деякі явища, які відносять до квантової макрофізики. 

Виявлено, що спроби модернізувати курс загальної фізики шляхом 

введення в нього елементів сучасної фізики, викликають зацікавленість 

студентів та примножують кількість питань. 

Магістерська дипломна робота автора «Задача про рух частинки поблизу 

поверхні Землі» отримала зацікавленість з боку студентів – математиків на 

лекції з курсу загальної фізики. Викладачі, що намагаються модернізувати курс 

загальної фізики для студентів нефізичних спеціальностей повинні детально 

вивчати літературу щодо даного питання [6,7]. 
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У косметичних кремах молочна кислота – компонент, який зволожує, освіт-

лює та омолоджує шкіру. Вона виявляє також протизапальну і антибактеріальну 

дію [1]. Уперше молочна кислота отримана з кислого молока шляхом відділення 

білків, які містяться в ньому, із подальшим додаванням кальцій гідроксиду і 

розкладанням молочнокислого кальцію щавлевою кислотою. Промислове 

виробництво молочної кислоти проводять з використанням мікроорганізму 

Bacillus acidificons longissimus, який має оптимальну температуру розвитку біля 

50°С [2]. Для отримання молочної кислоти з глюкози за наявності Lb.delbruckii 

використовують неперервнодіючий біореактор з перемішуванням, забезпеченим 

відбійниками і магнітною мішалкою. Циркуляцію культуральної рідини з біореак-

тора в фільтрувальний осередок касетного типу з двома фільтруючими 

мембранами і повернення клітин здійснюють діафрагмовим насосом, введення 

свіжого середовища в біореактор і відведення фільтрату з осередку – перестатич-

ним насосом. Осередки стерилізують розчином формальдегіду, після чого 
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промивають стерильною водою. Процес починають в періодичному режимі, 

вводячи посівний матеріал у фазі експоненціального зростання, і переходять на 

безперервний режим після накопичення достатньої кількості біомаси. 

Відомий спосіб отримання молочної кислоти в два етапи: спочатку 

зброджують молочну сироватку за температури 35°С, потім додають сахарозу з 

масовою часткою 10%, поживні речовини, джерело нітрогену та карбону. Процес 

зброджування молочнокислими бактеріями Lb.delbruckii проводять за 

температури 50°С впродовж декількох діб до повної конверсії сахарози. Вихід 

кислоти при цьому досягає 80%. 

Для отримання молочної кислоти застосовуються в основному термофільні 

паличкоподібні штами Lb.delbruckii, Lb.Leichmanii, які швидко ростуть і 

утворюють багато молочної кислоти за короткий час [3].  

Широко застосовуваний на сьогодні спосіб отримання молочної кислоти, 

що включає приготування вихідної цукровмісної сировини для бродіння. Розчин 

бурякової меляси, рафінадної патоки або цукру-сирцю з початковим вмістом 

цукру 3-4% нагрівають до 70°С, вносять солодові паростки і культуру 

молочнокислих бактерій Lb.delbruckii. Нейтралізують молочну кислоту, яка 

утворюється в процесі бродіння, кальцій карбонатом до кислотності 0,3-0,4% (рН 

4,9). Додають цукровмісну сировину в процесі бродіння до кінцевої концентрації 

кальцій лактату 14-15% і виділяють молочну кислоту, вихід якої складає 63-68%. 
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УВАГА! ТОРНАДО В США! 

         

Рябоконь Олександр Олександрович  

пенсіонер 
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Успішна боротьба з цим стихійним явищем можлива вже цього літа! 

Руйнівні атмосферні вихори, пов'язані з купчасто-дощовою хмарністю 

над територією Сполучених Штатів Америки, називають торнадо. Подібні 

природні явища зустрічаються на всіх континентах (крім Антарктиди) під 

різними назвами: смерчі, тромби і т.п. Однак на відміну від США на інших 

континентах вони носять досить рідкісний характер. 

Розподіл кількості торнадо по території Сполучених Штатів і протягом 

року нерівномірний, але тяжіє прихід цього лиха до теплої пори року, 

центральних штатів і має загальну тенденцію до вікового збільшення частоти 

проявів. З огляду на колосальні економічні збитки і людські жертви від цієї 

стихії, пошук розгадки феномена для його приборкання не втрачає своєї 

актуальності і нині. Основний внесок у сучасну статистику торнадо США 

припадає на штати, що розташовані в межах так званої «Алеї торнадо». Ці 

штати розкинулися на Великих рівнинах біля підніжжя Скелястих гір, на 

висотах до 1000 метрів над рівнем моря, і тягнуться ланцюжком через усю 

країну від Мексиканської затоки до Канади. 

В першу чергу сюди належать: Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, 

Південна Дакота. Ці штати називають також «ковбойськими», оскільки на їх 

частку припадають основні обсяги вирощування і відгодівлі великої рогатої 

худоби. Понад двісті років тому торнадо в США було таким же рідкісним 

природним явищем, як і на інших континентах, тому ніде не реєструвалися і 

спеціально не вивчались. І тільки в 1821 році допитливий бізнесмен У. Редфілд 

(штат Коннектикут) звернув увагу на віялоподібний характер повалених дерев 

уздовж траєкторії руху атмосферної стихії. 
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Зацікавившись цим явищем, Редфілд протягом 10 років збирав і 

аналізував подібні події в США на суші і на морі. У 1831 році вийшла праця 

Редфілда, в якій викладалися результати його досліджень. Цю роботу можна 

вважати початком наукового вивчення торнадо. 

З тих пір, щорічна кількість, потужність торнадо, наслідки у вигляді 

руйнувань і людських жертв, зросли настільки, що знадобилось організовувати 

цілу мережу спеціалізованих науково-дослідних центрів і підключати службу з 

надзвичайних ситуацій з метою своєчасного інформування населення і 

протистояння цій стихії. Динаміка зростання кількості торнадо в США з року в 

рік з плином віків наводить на думку про можливість не тільки природних але і 

техногенних причин цього явища. 

Незважаючи на те, що на сьогодні всебічному вивченню феномена 

торнадо в США приділяється величезна увага, остаточного рішення щодо 

принципів функціонування і приборкання цієї стихії не знайдено досі. 

Останнім часом, у ході дослідження проблем глобального потепління, 

з'явилася нова загальнодоступна обнадійлива інформація про вплив на 

потепління різних атмосферних газів, що дозволяє використати отримані 

результати і для успішного вирішення проблеми торнадо. 

Йдеться, власне, ось про що. 

Незважаючи на різні теорії та моделі цього стихійного лиха, найбільш 

загальним є уявлення про те, що торнадо, це по суті величезний природний пило-

сос, в якому його «хобот» умовно відповідає всмоктуючому шлангу побутового 

пилососа. Неодмінною умовою роботи будь-якого пилососа є, як відомо, наявність 

у ньому вакуумної камери, оскільки саме на перепаді тисків атмосферного та 

вакуумної камери пилососа засновані його усмоктувальні властивості. 

У вакуумній камері побутового приладу понижений тиск створює 

крильчатка, яку приводить у рух електродвигун. 

У природних умовах, в купчасто-дощових хмарах і тільки в них, і тільки під 

час грози, утворюються величезні вакуумні камери. То стається внаслідок виго-

рання (зокрема і вибухового) горючого газу грозових хмар. І таким газом є метан! 
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Купчасто-дощові (грозові) хмари тим і відрізняються від інших типів 

хмар, що вони і тільки вони в своєму складі крім вологи обов'язково містять 

метан. Адже утворюються грозові хмари найчастіше в місцях активного прояву 

природного і техногенного метану! 

У США такими місцями є: нафтогазоносна Мексиканська затока і її 

узбережжя, заплави річок Міссісіпі та Міссурі, штати Алеї торнадо. Відомо, що 

суміш метану (при його концентрації близько 9,5%) з атмосферним киснем, 

являє собою гримучий газ, такий же як і суміш водню з киснем у пропорції 2:1. 

Вибухи киснево-метанової суміші у великому обсязі в грозовій хмарі 

народжують грім (тому і гримучий), синтезують молекули води на додаток до 

вологи хмар, тому грозові дощі завжди проливні. Крім води, ця реакція 

виробляє і деяку кількість вуглекислого газу: 

СН4  +  2О2  =  СО2  +  2Н2О  +  Q  (1) 

22,4 л  44,8л  22,4л  36 мл(г)  892 кДж 

Як видно з формули, в реакцію вступає три граммолекули газів 

(загальний обсяг 67,2 л), а після реакції в атмосфері залишається всього одна 

граммолекула вуглекислого газу (22,4 л СО2) і 36 мл (г) води. Тобто в 

атмосфері формується порожнеча в 44,8 л. Масовий вибух мільярдів 

граммолекул метану, а також вигорання його в купчасто-дощовій хмарі під час 

грози, утворює в цій хмарі пустόти, які, об'єднуючись, стають еквівалентом 

вакуумної камери атмосферного пилососа, заповнення якої приземним 

повітрям і утворює «хобот» торнадо. 

На відміну від вибуху традиційних твердих вибухових речовин (порох, 

тол, тротил, динаміт і т. д.), які вже містять у своєму складі як окислювану 

речовину, так і окислювач, і де відразу ж під час вибуху компоненти вибухівки, 

перетворюючись в газ, створюють надлишковий тиск, формуючи у різні боки 

повітряну ударну хвилю, вибух же атмосферної повітряно-метанової суміші 

поводиться навпаки – як висотна бінарна вакуумна бомба. 

Це і становить сутність грози і торнадо. 

Один з компонентів її – кисень постійно перебуває в атмосферному 
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повітрі, а другий компонент – метан надходить в хмари випадково, періодично 

перед грозою в місцях, де він є і де створюються умови його вільного виходу в 

атмосферу, разом з водяною парою формуючи купчасто-дощові хмари 

майбутньої грози (торнадо). 

Оскільки вибух метану в атмосфері процес адіабатичний, то в першу мить 

такий вибух внаслідок атмосферної хімічної реакції створює місцеве 

розрідження повітря, яке призводить до локального зниження атмосферного 

тиску і відповідно температури в цьому місці, і в хмарі утворюється зазначена 

вакуумна камера як у пилососа, за рахунок вилучення з атмосфери об'ємних 

газових граммолекул метану і кисню з упаковкою їх в компактні молекули 

води. Синтезовані таким чином додаткові молекули води разом з вологою хмар 

в умовах зниження температури не тільки формують великі краплі дощу але 

іноді і змерзаються в град! Далі створені порожнечі закриваються під дією 

тиску навколишньої атмосфери з подальшим формуванням відкатної ударної 

хвилі (подібно відкатній хвилі при гідроударі або закритті повітряних 

порожнин після реактивного літака при переході його на надзвукову 

швидкість), що і створює грім. І хоча поява граду не завжди свідчить про 

неминучий торнадо (а тільки про підвищену потужність грози), проте жоден 

торнадо ніде і ніколи не обходиться без попереднього граду, оскільки і град, і 

торнадо – похідні продукти особливо потужної грози. 

Саме тому метеокарти територій поширення торнадо в США, повністю 

збігаються з такими ж картами щодо випадання граду. Це означає, що успішні 

заходи щодо боротьби з торнадо автоматично запобігатимуть появі граду, який 

являє собою не менш катастрофічну стихію, особливо для сільського 

господарства.  

Коректне вирішення проблеми нейтралізації метану в купчасто-дощових 

хмарах або недопущення його надходження в такі хмари з наземних 

(підводних) джерел чи підтримання безпечного рівня метану в них, не 

допускаючи утворення «хобота», є головним і принциповим рішенням завдання 

знищення торнадо як явища! 
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Основні джерела надходження метану в атмосферу можна розділити на 

дві категорії. 

По-перше, це природний витік його з природних покладів як на суші, так 

і в океані (морі), газ різних копалень, болотний газ річок і озер. Він також 

входить до складу вулканічних газів, грязевих гейзерів і т. п. 

Друге потужне джерело метану для атмосфери – господарська діяльність 

людини. 

Для США – в першу чергу це стосується розведення і відгодівлі великої 

рогатої худоби на фермах порівняно компактно розташованих саме на Великих 

рівнинах «Алеї торнадо», а також втрати його при видобутку нафти і газу в 

Мексиканській затоці. Існують також втрати метану при різних способах його 

перевалки (перекачування) і транспортування. 

Щодо тваринництва, то в шлунково-кишковому тракті великої рогатої 

худоби, і навіть в його гної, масово присутні бактерії – метаногени. Ці бактерії 

беруть активну участь у роботі шлунково-кишкового тракту корів і відпові-

дають за продуктивність жуйних тварин щодо «метанових випоровнень». 

Залежно від породи тварин, віку, маси, кількості і характеру кормів та навіть 

пори року, обсяг метану, виробленого однією твариною за добу, коливається 

від 100 до 1000 літрів. 

Якщо для грубої оцінки загальних обсягів метану, виробленого 

тваринництвом США, усереднити цей показник до 500 літрів на добу на одну 

тварину, то в період максимального поголів'я американського яловичого стада 

за всю історію їх тваринництва в 1975 році (більш ніж 130 млн. голів), 

тваринами вироблялося в середньому 65 млн. мᵌ метану на добу (або приблизно 

24 млрд. мᵌ за рік). 

Саме в ті роки, тільки за одну добу (в ніч з 3-го на 4-е квітня 1974 р.) в 

США був зареєстрований абсолютний максимум кількості торнадо за всю 

історію спостережень – 148. 

До того ж, історично склалося так, що основна частина тваринницьких 

ферм США, що займаються вирощуванням і відгодівлею худоби, розташована 
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порівняно компактно саме в межах штатів Великих рівнин, тобто «Алеї 

торнадо». На цих територіях найбільша питома щільність поголів'я тварин і 

відповідно найбільші надходження метану в атмосферу. Тому на ці штати 

припадає і найбільша кількість торнадо. Звідси і назва: «Алея торнадо». 

Якісна відмінність сучасного яловичого стада США від стад інших 

держав полягає в тому, що завдяки успіхам у генетиці тварин і рослин, 

селекційній роботі, там було виведено особливо великі породи тварин і 

високопродуктивні рослини, що покращують кормову базу тваринництва. 

Також свій вплив зробило і введення в ужиток кормових добавок. Тому, 

незважаючи на сучасну тенденцію зменшення абсолютної чисельності 

коров'ячого стада США, виробництво м'яса і молока в Америці невпинно 

збільшується. 

Істотний, якісний і кількісний перелом в тваринництві США стався в 

кінці вісімдесятих років минулого століття. Так якщо в 1975 році поголів'я 

великої рогатої худоби (ВРХ) в США досягло свого історичного максимуму 

(132 млн. голів), то в подальшому, аж до теперішнього часу, поголів'я стада має 

загальну тенденцію до зниження чисельності до сьогоднішніх 93,6 млн. Проте 

обсяги виробництва яловичини і молока за цей же період не тільки не 

зменшилися, але навпаки, щороку збільшувалися на 3÷10%, за рахунок 

збільшення маси тіл тварин і їх продуктивності щодо м'яса і молока. 

Паралельно зі збільшенням маси тіла тварин, зростає їх потреба в кормах і 

відповідно зростають метанопрояви від життєдіяльності цих тварин, точніше їх 

шлунків. Що в свою чергу веде до збільшення кількості метану в атмосфері 

ковбойських районів і, як наслідок, – зростання загального числа торнадо в цих 

місцях і їх потужності. 

Тобто, торнадо в США, його поява і динаміка вікового розвитку є 

переважно похідною від розвитку тваринництва. Це і спостерігається в 

дійсності.  

Тому успішна боротьба з торнадо, це по суті ефективна боротьба з 

метаном в купчасто-дощових хмарах, а точніше з метаном наземних джерел: 
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тваринних стад що випасаються, відгодівельних ферм, із втратами при нафто 

газовидобутку, звідки він масово надходить у ці хмари. 

Виходячи з історичного досвіду, боротьбу з катастрофічними опадами і 

метаном хмар, не можна вести шляхом радикального скорочення поголів'я 

яловичого стада або тотального знищення катастрофічної купчасто-дощової 

хмарності, щоб не порушувати природний, економічний, господарський баланс 

держави і перенесення вологи від південних штатів до північних, що впливає на 

врожайність сільськогосподарських культур і пасовищ. 

Так, в тридцятих роках минулого століття, занадто інтенсивні заходи проти 

катастрофічної дощової хмарності в південних штатах, призвели до її значного 

скорочення. Але в свою чергу це стало причиною подальшої посухи в більш 

північних штатах, оскільки вони, завдяки характеру загальної природної цирку-

ляції річної атмосфери над Північною Америкою, живляться вологою південних 

районів. Засуха в північних штатах призвела до величезних втрат у сільському 

господарстві і, як наслідок, значною соціальної напруженості в суспільстві. 

Кінцевим підсумком цієї напруженості стало прийняття законів, що забороняють 

боротьбу з торнадо в декількох штатах, які в деяких з них існують дотепер. 

Одним з можливих способів нейтралізації метану в купчасто-дощових 

хмарах є його характерна реакція з хлором. 

Але в такому випадку цей метод неприйнятний, принаймні над сушею, 

оскільки результатом такої реакції є дощ, який крім води хмар в своєму складі 

містить і соляну кислоту: 

СН4  +  2 Сl2  =  4 HCl  +  C   (2) 

А кислотний дощ не може слугувати альтернативою торнадо, навіть в 

якості експерименту, принаймні над сушею. Хлорування торнадонесучих хмар 

допустиме над морем (океаном) в якості дослідницького експерименту. 

Одним із прийнятних способів позбавлення купчасто-дощових хмар від 

метану (або принаймні зменшення його кількості в них) є недопущення його в ці 

хмари. Це можливо за рахунок збору і скраплення метану безпосередньо на 

фермах фінішної відгодівлі тварин, як об’єктів, що найбільше продукують метану. 
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Найпростіше, з огляду на легкість метану і огороджені майданчики 

остаточної відгодівлі тварин, тобто локалізацію його джерел, слід накрити ці 

майданчики гостроверхими газонепроникними тентами (як Шапіто). З вершин 

куполів цих тентів слід відводити легкий метан, що там скупчується, для його 

подальшого зрідження як для зберігання так і для подальшого використання в 

господарській або комерційної діяльності, що замість втрат від торнадо 

призведе до збільшення додаткових доходів у тваринництві. 

В окремих випадках, щоб зменшити (знищити) «хобот» вже чинного 

торнадо або принаймні «відірвати» його від землі, щоб уникнути наземних 

руйнувань і людських жертв, можна застосувати дозоване хімічне або фізичне 

«випалювання» метану по всьому об'єму купчасто-дощових хмар грозового 

району. Це можливо за допомогою авіації, ракетних та артилерійських засобів 

доставки хімічних реагентів, у грозові хмари для нейтралізації метану в них. 

На превеликий жаль до процесу випалювання метану безпосередньо в торна-

донесучих хмарах не можна залучити найефективніший засіб у цій справі – реак-

тивну авіацію з її оперативністю і граничною простотою вирішення проблеми: 

просто облітаючи по периферії або з периферії до центру всередині торнадонесу-

чих хмар (по спіралі Архімеда) на висоті 5000 м (висота скупчення вільного метану 

в атмосфері) і випалюючи його високотемпературними вихлопними газами своїх 

двигунів. Такий літак (літаки) піддавався б безперервним ударам блискавок, що 

небезпечно як для самого літака (є загроза пошкодження корпусу і всієї бортової 

електроніки) так і його екіпажу. Неконтрольоване падіння пошкодженого літака на 

землю також являє величезну небезпеку у вигляді руйнувань і людських жертв. 

Знищити «хобот» торнадо можна знищуючи причину його виникнення - 

його «вакуумну камеру» в грозовій хмарі, за рахунок примусового заповнення 

її привнесеними сторонніми нейтральними газами (наприклад азот тощо) з 

метою вирівнювання тиску між нею і навколишнім атмосферою. Успішне вико-

нання цієї умови і призведе до зникнення структури природного «пилососа» – 

торнадо, або принаймні зменшення його потужності до допустимого рівня, 

мінімізуючи жертви і руйнування. 
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Після вибору найбільш ефективного способу боротьби безпосередньо з 

торнадо, основною проблемою стане своєчасне і точне виявлення цього 

стихійного явища на ранній стадії зародження для подальшого оперативного і 

успішного реагування на нього. 
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ПНПУ ім. К.Д. Ушинського 

                                                                                               м.  Одеса, Україна 

          Метод  дослідження функцій на екстремум є, як відомо, необхідним 

в математиці при побудові графиків функцій. Але користування цим методом  

часто зустрічається, коли функції не є абстрактними, але описують конкретні 

фізичні процеси чи виникають при рішенні прикладних задач. В фізиці є багато 

таких прикладів:  отримання закону зміщення  Віна з формули Планка для 

функції  спектрального розподілу об'ємної  густина енергії в спектрі горного 

випромінювання, знаходження найімовірнішої швидкості газових газових 
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молекул з розподілу Максвела по швидкостям молекул ідеального газу. Ці 

приклади знаходяться поза рамками курсу фізики середньої школи. Але якщо 

мова йде про факультативні курси фізики чи спеціалізовані фізичні класи, то 

очевидним є те, що ці рамки повинні бути розширені за рахунок питань, що не 

входять в традиційний курс шкільної фізики. В старших класах, коли учням вже 

відомі початки математичного аналізу, можуть бути введені початкові знання з 

теорії  імовірності, яка є однією з математичних основ квантової механіки і 

математичною основою статистичної фізики. 

Зокрема,  поняття функції розподілу значно розширить доступ учнів до 

читання фізичної літератури, навіть, популярної. Що торкається розподілу Макс-

вела, що нагадуване вище, то його вивчення значно розширить розуміння учнями 

основ молекулярної фізики і дасть цікаву змогу отримати  рівняння Менделєєва - 

Клайнерока більш цікавим шляхом, ніж з законів ідеальних газів, як це робиться 

звичайно.  Проглянуто велику кількість збірників задач для середньої та вищої 

школи, наприклад  [ 1-11], та методичної літератури [ 12-15]. Ми переконались у 

тому, що задач на екстремум як в одній, так і в іншій групі збірників, на жаль 

обмаль. Цей факт робить актуальними дослідження, що проведено в роботі.  

       Наведемо приклад  двох  задач на екстремум, одне з яких торкається 

елементарного курсу теорії електрики, друга потребує знання співвідношення 

невизначеностей Гейзенберга.  

       1.  При якому значенні активного опору в колі постійного струму, 

потужність, що потребує  цей опір, буде максимальною?  

Рішення 

Записуємо закон Ома для повного кола 

                                                           I=
𝐸

𝑅+𝑧
 

де I- сила струму, Е- ерс джерела струму, R і z- зовнішній та внутрішній опори 

відповідно.  

Для потужності, що припадає на зовнішній опір маємо  

                       P=I²R, тобто  P= 
𝐸²𝑅

(𝑅+𝑧)²
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Похідна по R з останнього виразу дає  

                    P=E²
( 𝑅+𝑧)2−𝑅∗2(𝑅+𝑧)

(𝑅+𝑧)
= 𝐸² 

𝑅+𝑧−2𝑅

(𝑅+𝑧)
 

Умова екстремуму дає P=0 дає 𝑅 =  𝑧. 

2. Знайти енергію основного стану атома водню, використовуючи 

співвідношення невизначеностей.  

Рішення 

Співвідношення невизначеностей Гейзенберга для координати і 

відповідної проекції імпульсу має вигляд 

∆ × ∆𝑝 ≥ ћ, ℎ =
ℎ

2п
 

 Для того, щоб встановити належність електрона до даного атома, його 

положення повинно бути визначено з точністю до 10¯8
 см, тобто радіуса першої 

боровської орбіти. Таким чином, ∆ ×, змінюється на ∆z = z. Неважко довести, 

що ∆p = p. Таким чином, z*p=h. Отримуємо  p~
ℎ

𝑧
. Енергія електрона в атомі 

водню  

                         E=
𝑝²

2𝑚
−

𝑒²

4𝑛Е0𝑧 
  

приймає вигляд   

                      Е=
ℎ²

2𝑚𝑧²
-

𝑒²

4𝑛𝐸𝑍
 

 3 умови 
𝑑𝐸

𝑑𝑧
= 0 отримаємо 

   Zmih= 
4п𝐸ℎ²

𝑚𝑒²
= 0,5 × 10-8cм  

Еmih= - 
𝑚𝑒

32п²𝐸²ℎ²
= -13,5 eB 

Ці результати співпадають з такими, що обчислені з теорії квантування 

Боровських орбіт  
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Шарапова А.В., 

Студентка фізико-математичного факультету 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Григорія Савича Сковороди 
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 При діленні ядра атому урану-235 тепловими нейтронами з енергією 0,02-

0,05 єВ утворюються атомні ядра-осколки зі спільною кінетичною енергією Е к = 

166,2 МєВ, миттєві нейтрони ділення в кількості ν =2,424 в середньому, з 

середньою кінетичною енергією Е н =4,8 МэВ і супутні реакції поділу 

«миттєві» γ -кванти з умовною межею запізнювання 10 - 3 с і середньою 

загальною енергією Е γ 1 =8 МэВ (рис. 1, таблиця 1). 

Ця кінетична енергія ділення ядра атому урану-235, яка миттєво виділилась, 

перетворюється в теплову енергію при гальмуванні даних часток в матеріалах 

активної зони ядерного реактора. Ядра - продукти ядерної реакції поділу ядра 

урану-235 - радіоактивні і при своїх природних радіоактивних перетвореннях β -

частки (електрони) з енергією E β =7 МэВ і γ -кванти з енергією Е γ 2 =7,2 МэВ. 

Ця енергія виділяється поступово в процесах послідовних радіоактивних 

перетворень продуктів поділу. 

Одночасно з випромінюванням β -часток випускається нейтрино з енер-

гією Е γ =9,6 МэВ. Енергія, що виділяється при одному розподілі ядра атома 

урану-235, являє собою суму енергій частинок, що утворилися при поділі: 

W o = E k + E n + E γ 1 + Е γ 2 + Е β + Е γ =202,8 МэВ. 

Енергія нейтрино в реакторі не виділяється і несеться за межі останнього 

через його високу проникаючу здатність. Також не виділяється енергія ядер - 

продуктів поділу Δ Е з періодом напіврозпаду більше 3 років. Ця енергія 

виділяється вже в вивантаженому з ядерного реактора відпрацьованому ядерному 

паливі (ΔЕ =0,1–0,2 МэВ). Таким чином в реакторі залишається W1=Wo–Eγ–ΔE. 
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Паразитні захоплення миттєвих (ν -1) нейтронів ядрами атомів матеріалів 

активної зони в різних ядерних реакціях призводить до утворення радіоактивних 

елементів, при природному радіоактивному розпаді яких виділяється енергія 

Wn=6МэВ в кожному захопленні. Повна енергія, що виділяється в ядерному 

реакторі в розрахунку на одну поділку ядра атома урану-235, дорівнює W=W1+(ν–

1) Wn=201,7 МэВ. 

Ця кінетична енергія частинок, яка передається атомам і молекулам 

елементів конструкцій активної зони ядерного реактора в процесах їх 

уповільнення, гальмування і захоплення, перетворюється в теплову енергію і 

призводить до розігріву активної зони. У 1972 році експериментально визначалося 

енерговиділення на працюючому ядерному реакторі з водою під тиском 

потужністю 150 МВт (ел.) При рівні вигоряння 11,5 МВт • сут / кг. При цьому 

враховувалося, що помітна частка загальної енергії в реакторі обумовлена поділом 

плутонію-239, напрацьованого в урановому паливі з урану-238. Проведене в 

зв'язку з цим усереднення даних в момент вимірювання призвело до величини 

енерговиділення в розрахунку на одну поділку, що дорівнює Е f = 203,6 МеВ. При 

конструюванні ядерних реакторів важливо знати, в якій точці виділяється кіне-

тична енергія ділення і який час необхідно для перетворення цієї енергії в теплоту. 

Кінетична енергія осколків розподілу повністю перетворюється в теплову 

енергію безпосередньо в ядерному паливі поблизу точки ділення завдяки малому 

пробігу цих частинок (порядку 10-15 мікрометрів) за час ≈ 10−12с внаслідок 

швидкого їх гальмування при іонізації атомів палива. Цю енергію називають 

локалізованої. Нейтрони і γ-кванти, будучи проникаючими випромінюваннями, 

розсіюють свою енергію на довжині свого пробігу, який залежить від складу 

матеріалів активної зони ядерного реактора і її геометрії.  

Поділ ядра атома урану-235, викликане тепловими нейтронами, призводить 

до розподілу ядер - продуктів цієї реакції (осколківподілу), залежному від їх мас 

(рис. 2). 

Існують понад тридцять різноманітних можливостей освіти пар 

осколківподілу, що мають нерівні маси в діапазоні А = 72-161 атомної одиниці 
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маси (а.е.м.). Найбільш ймовірні значення мас осколків знаходяться в областях А 

≈ 80-110 і А ≈ 125-155 а.е.м. Найбільший вихід, близько 6 випадків з 100, 

відповідає освіті осколків з співвідношенням мас, рівним 2/3. В результаті реакції 

поділу ядра атома урану-235 і наступних радіоактивних розпадів ядер - продуктів 

поділу з випусканням β-частинок утворюються понад 200 різних радіоактивних 

ізотопів і елементів (див. Рис. 2). 

Енергія β-частинок і γ-квантів, що випускаються ядрами-осколками реакції 

поділу, становить близько 7% загальної кількості енергії ділення, і вона 

виділяється протягом тривалого часу. Це пов'язано з різними часом життя 

(періодами напіврозпаду) утворюються при діленні ядра атома урану-235 ядер-

осколків від декількох секунд до декількох тисяч років (рис. 3). 

Продукти поділу можуть бути газоподібними, летючими і твердими. Вихід 

продуктів поділу для різних ядер, що діляться, наприклад урану-235 і плутонію-

239, неоднаковий (див. Табл. 1 і рис. 2). Крім того, розподіл деяких важких ядер 

може бути викликано тільки нейтронами з енергією, що перевищує певний поріг 

(див. Табл. 1). 

Енергію, що виділяється в процесі радіоактивного розпаду продуктів 

поділу, особливо важливо враховувати при аналізі безпечної експлуатації 

ядерної енергетичної установки. Ця енергія продовжує виділятися і після 

зупинки ядерного реактора (тобто за відсутності ланцюгової реакції поділу), що 

вимагає надійної системи охолодження активної зони. Залишковий 

тепловиділення обумовлено не тільки радіоактивним розпадом продуктів 

поділу, а й радіоактивними перетвореннями утворилися з урану-238, урану-239, 

нептунію-239 і вищих актинидов америцію і кюрія. 

Потужність залишкового тепловиділення залежить від режиму роботи 

ядерного реактора до його зупинки і, отже, від рівня вигоряння ядерного палива. 

Наприклад, в ядерному реакторі електричною потужністю 1000 МВт, який довго 

працював на повній потужності, потужність залишкового тепловиділення в першу 

добу після зупинки реактора становить близько 15 МВт. 
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Енергія поділу, обумовлена передачею кінетичної енергії частинками, 

утвореними в реакції поділу, навколишнім атомам і молекулам матеріалів 

елементів конструкцій активної зони реактора в процесах їх уповільнення, 

гальмування і захоплення, перетворюється в теплову енергію і призводить до 

розігріву активної зони. Завдяки відносно великій частці маси, яка перетворюється 

в енергію при розподілі ядер, що виділяється на одиницю маси палива, що 

витрачається енергія виявляється на багато порядків величини більше, ніж при 

хімічних реакціях, наприклад при спалюванні органічного палива. 

Енергія поділу ядер атомів урану-235, перетворена в теплову енергію, може 

бути виведена з активної зони ядерного реактора і використана у вигляді теплоти 

або перетворена в електроенергію за допомогою термодинамічних процесів. 

Майже всі ядерні реактори будуються з розрахунком їх використання на АЕС. 

Величины 

Атомне ядро 
 

Торій-232 Уран-

233 

Уран-235 Уран-

238 

Плутоній-

239 

Плутоній-

241 

Поріг ділення, 

МэВ 

1,70 -1,38 -0,41 1,45 -0,89 -0,91 

Ек 161,8 168,9 166,2 166,9 172,8 172,2 

Ен 4,7 4,9 4,8 5,5 5,9 5,9 

Еγ1 14,0 12,5 8,0 7,5 7,7 7,6 

Еγ2     7,2 8,4 6,1 7,4 

Еβ 8,1 5,1 7,0 8,9 6,1 7,4 

Еγ 10,9 6,8 9,6 11,9 8,6 10,2 

Wo 199,5 198,2 202,8 209,1 207,2 210,7 

W1 188,6 191,4 193,2 197,2 198,6 200,5 

W=Ef – 198,6 201,7 205,0 210,0 212,4 

Таблица 1 Составляющие энерговыделения тяжелых ядер, МэВ 

 

Повна енергія, виділена при розподілі 1 г урану-235, дорівнює 8,2·10 10 Дж, 

що еквівалентно 23,2 МВт • год або майже 1 МВт • доб. При спалюванні 1 грама 

вуглецю в хімічній реакції горіння С+О 2 =СО 2 +4 эВ виділяється 3,2·10 4 Дж, 

що в 2,56 мільйонів разів меньше. 
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Рис. 1. Схема деления ядра урана (плутония) 

 
Рис. 2 Выход осколков деления 

 
Рис.3 Остаточное тепловыделение в активной зоне реактора PWR в 

зависимости от времени после его остановки. Начальное обогащение уранового 

топлива 3,2%, выгорание топлива 32 ГВт·доб/т 
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Декоративне квітникарство є галуззю, яка розвивається, змінює свої тенденції 

у відповідності до потреб сучасності. Навіть на сьогодні його найважливішим 

завданням залишається розширення асортименту квітково-декоративних рослин 

різного призначення. Територія м. Харків має певні кліматичні особливості і відпо-

відну флору. Використання виключно автохтонних декоративних рослин не задово-

льняє потреб ландшафтного дизайну. Тому, досить активно залучаються інтраду-

центи, особливо для клумбових фітоценозів. Науковий підхід до формування асор-

тименту допомагає у створенні довговічних привабливих багатофункціональних 

композицій. Особливо актуальним це стає рано навесні та восени, коли дуже мало 

рослин у квітуючому стані. Багато дослідників приділяє увагу застосуванню одно-

річних рослин в структурі квіткових композицій і наголошує на необхідність прове-

дення досліджень цих видів [1, с. 162–169]. Є дані щодо стійкості деяких клубових 

рослин до дії інгредієнтів автотранспортних викидів [2, с. 63–78]. Крім цього, для 

однорічників важливо досліджувати посівну придатність насіння [3, с. 22–23; 4, 32–

33]. Таким чином, декоративні рослини потребують всебічного вивчення. 

Метою нашого дослідження було встановлення існуючого асортименту 

декоративних рослин відкритого ґрунту із пізніми термінами квітування. 

Об’єкт досліджень – декоративні рослини, що застосовуються в озелененні 

міст. Предмет – еколого-біологічні особливості декоративних рослин із пізніми 

термінами квітування. Матеріали для роботи збиралися загальноприйнятими 

ботанічними методами, проводились фенологічні спостереження.  
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Наші дослідження тривали протягом серпня-листопада 2018 року і було 

зареєстровано 23 види рослин. Ці види згруповано до 9 родин: Asteraceae – 14 

видів, Lamiaceae – 2, Amaranthaceae, Brassicaceae, Begoniaceae, Crassulaceae, 

Convolvulaceae, Geraniaceae, Solanaceae – по одному виду. Виявилось, що 

найбільш чисельною родиною є Asteraceae.  

Для здійснення раціонального і багатофункціонального озеленення 

необхідно вірно застосовувати життєві форми рослин в композиціях. Важливо 

враховувати, що є група багаторічних інтродуцентів, які в кліматичних умовах 

району наших досліджень, поводять себе як однорічники. Так, нами було 

виявлено три групи життєвих форм рослин. Трав’янистих однорічників 

виявилось 43 % з яких найбільш застосовані в озелененні Сosmos sulphureus 

Cav., Celosia argentea ‘Cristata’ L., Тagetes tenuifolia Cav. Трав’янистих 

багаторічників зареєстровано 35 % і серед них Rudbeckia fulgida Aiton, Begonia 

x tuberhybrida Voss. Багаторічних трав’янистих рослин, що в зоні дослідження 

вирощуються в якості однорічників 22 %.  

З метою вірного розміщення в композиціях рослин, відповідно до їх 

екологічних особливостей, важливо знати їх вимоги до умов освітлення. Види, 

що досліджувались, належать до двох екологічних груп. Найбільша кількість 

декоративних рослин (83%) є геліофітами (Salvia splendens Sellow ex J.A. 

Schultes, Lobularia maritima (L.) Desv.). До факультативних геліофітів належить 

17 % видів (Тagetes patula L., Аgeratum houstonianum Mill.). Територія 

дослідження розміщена в лісостеповій зоні і необхідно знати вимоги рослин до 

зволоження ґрунтів. До групи ксерофітів належить тільки 33 % видів 

(Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba, Xerantemum annuum L.). Найбільше 

застосовані в озелененні мезофіти, яких нараховується 67 %. Вони потребують 

проведення штучного поливу, особливо під час спекотних днів. Відомості про 

походження виду необхідні для кращого розуміння умов, що необхідні для його 

культивування. Нами були проаналізовані види за літературними даними і 

встановлено, що майже усі вони є інтродуцентами, тільки Xerantemum annuum. 

трапляється на території України. Найбільша кількість рослин інтродукована з 
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Центральної Америки (8 видів серед яких Begonia x tuberhybrida, Ipomoea 

purpurea (L.) Roth, Аgeratum houstonianum). Три види з Північної Америки – 

Сosmos sulphureus, Rudbeckia fulgida. Gazania rigens (L.) Gaertn. І Pelargonium 

zonale інтродуковано з Південної Африки. Також є інтродуценти з Китаю 

(Hylotelephium spectabile), Середземномор’я (Lobularia maritima), Південної 

Америки (Petunia ×hybrida Нort. ex Vilm.), Азії (Аmberboa moschata (L.) Less.), 

Австралії (Ammobium alatum R. Br.).  

Таким чином, кількість видів із пізнім осіннім квітуванням не дуже 

велика. Для формування стійких декоративних композицій важливо розширити 

цей асортимент, що стає можливим за рахунок введення інтродуцентів. Відби-

раючи декоративні інтродуковані рослини варто пам’ятати, що вони можуть 

перетворитися на агресорів і тому потребують обережного використання. 
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