VOL 2, No 57 (2020)
Sciences of Europe
(Praha, Czech Republic)
ISSN 3162-2364
The journal is registered and published in Czech Republic.
Articles in all spheres of sciences are published in the journal.
Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French.
Articles are accepted each month.
Frequency: 24 issues per year.
Format - A4
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws.














Chief editor: Petr Bohacek
Managing editor: Michal Hudecek
Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva
Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Academy of Sciences of the Czech Republic
Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History
(Moscow, Russia);
Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze
Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social
sciences and humanities. (Kiev, Ukraine)
Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice
Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography.
(Kharkov, Ukraine)
Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department
of History (Moscow, Russia);
Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci
Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De
partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine)
Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General
Psychology and Pedagogy. (Minsk, Belarus)
«Sciences of Europe» Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha
E-mail: info@european-science.org
Web: www.european-science.org

CONTENT
BIOLOGICAL SCIENCES
Moskatova A.
THE LOGIC OF THE ANTHROPOLOGICAL
INTERPRETATION OF HUMAN PHYSIOLOGY AND
COGNITION OF THE TRUE NATURE OF LIFE ................ 3

ECONOMIC SCIENCES
Arsenyev Yu., Minaev V., Davydova T.
THE ESSENCE AND SPECIFICITY OF SENILITY ............... 9
Kyian Y.
COMPONENTS OF THE INSTITUTIONAL
ARCHITECTURE OF THE GLOBAL COORDINATION
ENVIRONMENT ......................................................... 17
Kolechko D.
STRATEGIC RESTRUCTURING OF VIETNAM'S ENERGY:
COMPLIANCE WITH GLOBAL TRENDS ....................... 21

Koptieva O.
PROBLEM ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF TAX
STIMULATION FOR INNOVATIVE ACTIVITIES OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES ...................................27
Mangul O.
DETERMINATION OF DETERMINANT FACTORS OF
INCREASING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF
UKRAINE ....................................................................34
Chugunov V.
BUDGET POLICY IN THE SYSTEM OF SOCIOECONOMIC TRANSFORMATIONS ..............................40

HISTORICAL SCIENCES
Kazimi P.
LANGUAGE AND ALPHABET IN SOCIAL AND CULTURAL
COMMUNICATION (BASED ON THE HISTORY OF THE
AZERBAIJANI LANGUAGE, COMPARATIVE
EXAMPLES) ................................................................ 45

MILITARY SCIENCES
Kulynych I., Bazilo S.,
Voitekh K., Zvieriev O., Kuprii V.
APPROACH TO OPTIMIZING THE DISTRIBUTION OF
FORCES AND AIR DEFENSE FORCES IN ORDER TO
PROVIDE ANTI-AIRCRAFT MISSILE COVER FOR
TROOPS AND FACILITIES ........................................... 50

VETERINARY SCIENCES
Chumak S.
MINERAL SUBSTANCES IN BRYNDZA FROM GOAT
MILK OF THE STEPPE ZONE OF UKRAINE .................. 54

AGRICULTURAL SCIENCES
Kostiuk V., Vazinska O., Pidhorodetskyi V.,
Sapatiuk Ya., Kharchuk V., Kovalchuk N.
POTATO PRODUCTIVITY DEPENDING ON
ALTERNATIVE FERTILIZER ON LIGHT GRAY
PODZOLIZED SOIL ...................................................... 59
Radko V., Kovalenko B., Zaklitskyi V.,
Hudemchuk Ye., Humenyuk Ya. Matviychuk O.
GROWING WINTER RYE USING DIFFERENT METHODS
OF SOIL CULTIVATION AND FERTILIZATON ............... 63

Trembitska O., Klymenko T. Stohodiuk K.,
Shatylo O., Chernysh V., Krykun M.
CULTIVATION OF AGRICULTURAL CROPS WITH SHORT
ROTATION AND APPLICATION OF ORGANIC
FERTILIZER SYSTEM ...................................................66

Sciences of Europe # 57, (2020)

3

BIOLOGICAL SCIENCES
ЛОГИКА АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И
ПОЗНАНИЯ ИСТИННОЙ ПРИРОДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Москатова А.К.
Доктор педагогических наук, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник, профессор, заслуженный профессор,
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма,
Москва, Россия
THE LOGIC OF THE ANTHROPOLOGICAL INTERPRETATION OF HUMAN PHYSIOLOGY AND
COGNITION OF THE TRUE NATURE OF LIFE
Moskatova A.
Doctor Pedagogical sciences, candidate Biological sci.,
Senior Researcher, Honoured professor, Professor
Russian State University Physical Education,
Sport, Youth & Tourism. Moscow, Russia
АННОТАЦИЯ
Обсуждаются обстоятельства настоящего переходного периода к очередному космическому циклу
преобразования глобального сознания, требующего повышенного внимания к пересмотру представлений
о физиологии жизнедеятельности человека как реализации духовных качеств индивидуальной души и гармоничного, сбалансированного самосознания, отвечающего требованиям эволюции.
ABSTRACT
Discussed the circumstances of the present transition period to the next cosmic cycle transformation global
consciousness that require greater attention to revision of ideas about the physiology of human life as realization
of spiritual qualities of the individual soul and the harmonious, balanced identity that meets the requirements of
evolution.
Ключевые слова: целостность природы человека, духовная материальность, потенциал разума, одушевлённость антропоса, абсолютность сознания.
Keywords: the integrity of human nature, spiritual materiality, the potential of the mind, the animality of the
Anthropos, the absoluteness of consciousness.
ПРОБЛЕМА. Необходимость антропологической реконструкции концептуальных понятий, укоренившихся в классической физиологии человека,
обусловлена прогрессирующей потребностью
научного познания интегрального мира, целостности природы, что позволяет человеческому разуму,
человеческой психике преодолеть иллюзии ограничений животной, плотской, материальной сферы
жизни и использовать потенциалы сознания для её
восходящего духовного развития. Если физики
неустанно, отчаянно дискуссируют и побуждают
друг друга к исследованию неожиданно открывающихся загадок Жизни Космоса, обнаруживают всё
новые и новые принципы пространственно-временного порядка жизни многоликой Вселенной, продвигаются к пониманию её упорядоченного устройства и стремятся к триумфальному созданию «Теории Всего», то большинству физиологов присуще
состояние затянувшейся летаргии самоуспокоенности полагаемым «всеведением» характера процессов текущей плотской жизни. Ей не свойственна
озабоченность какими-либо побуждениями сомнительного, невыразимого Духа и неощутимой Сознательной Души. Вопреки утверждению о предельном Единстве Мира во всех его проявлениях, о

голографичности отражения «Всего-во-Всём», реальные ноумены и феномены Духа и Души не принимаются во внимание физиологическими концепциями жизнедеятельности человека. В результате
возникают серьёзные заблуждения в самоосознанности человеческих индивидуумов, что приводит
к непониманию ими преобразующей способности
собственного сознания, лишает их прозрения в существо мудрой роли предельного, Абсолютного
Сознания и признания перспектив эволюционного,
глобального, восходящего развития человечества [
11,С. 201].
Потребность «открывать» что-то ранее «неизвестное», «недопонятое», «неожиданное», физически недосягаемое в деятельности различных психофизиологических функций организма человеческих особей, пребывающих в непредвиденно
варьирующей природной, космической и социальной среде, не находит отклика у физиологов-материалистов, если только не грянет медицинский
набат об апокалипсических угрозах и необходимости всеобщего спасения жизни средствами медицинских чудес. Даже самые умудрённые природоведы, скрупулёзные нейробиологи, антропологи и
генетики, приобщённые к познанию законов антропогенеза и адаптации к земному жизнеобитанию,
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использующие изощрённые биотехнологии, не расстаются с представлениями о течении телесной
жизни человека, как независимой от какой бы то
ни было «нематериальной реальности», к которой некоторые упрямые «духовидцы» относят феномен Сознания Высшего Универсального порядка
Массовое сознание, привычно погружённое в
бездеятельное состояние, чрезвычайно инертно относится к побуждающим призывам активизировать
самотрансформацию содержания сознания и устремиться к духовному развитию. Где же найти источник просвещения, открывающий путь к разумному
порядку жизни? Вместо удовлетворения необходимости в активизации осознанного, самостоятельного, проницательного мышления для наращивания потенциала стрессоустойчивости человеческого организма, подготовки сознания к
неизбежным, закономерным сдвигам в ускоряющемся развитии планетарного организма и галактической среды, обусловленных масштабными космическими сдвигами, исследователи проблем интегративной физиологии, провозглашающей
деятельность организма как единого целого всех
органов и функций, не уделяют должного внимания человеческому сознанию.
Но именно Сознание представляет незаменимую, организующую, творящую силу природной
целостности, созидающую сущность разумной
жизнедеятельности. В источниках, относящихся
к нейрофизиологическим исследованиям, продолжается декларация утверждения, что сознание необъяснимым, мистическим образом порождается
ничем иным, как самой материей мозга(!). При
этом, скромно умалчивается, каким образом, когда, по какой причине началась жизнедеятельность
этой удивительной, самодостаточной, думающей и
чувствующей материи, подаренной человеческой
особи ? [ 4; 5].
НЕИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ К ИСТОКАМ
«ДУХОВНОЙ МАТЕРИИ»
Естественно, в анналах классической физиологии не находит места ни мысль, ни объяснение того,
какие разумные, истинно гениальные силы стояли
у мудрых истоков порождения «живого матрикса» человеческой плоти – своеобразной, динамичной, протяженной сети, которая заполняет всё
внутреннее пространство человеческого существа. Кто наделил её биохимическими и электромагнитными свойствами, связующими все локальные, сокровенные телесные уголки, тем самым создавая энергетическое и информационное единство живой телесной массы и приобщая её к взаимодействию с окружающим миром [6].
Если бы современные физиологи вдохновились ознакомиться с антропогонией – древнейшей
духовной наукой о происхождении человека, его
первопредках, духовных и физических прародителях, расовой родословной и эволюционном развитии, то узнали о существовании Универсального
принципа сопряжённости всех мировых процессов, всех событий единого организма Жизни Все-
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ленной, который детерминирует взаимопроникновение, взаимоотражение, взаимовлияние всех её
планов.
Вульгарные материалистические воззрения на
физиологию человека и физическую жизнь, не понимающие её высочайшей реальности, игнорирующие истинность природы человека – великого и
мощного духовного существа, реализующего
Жизнь Ума и Духа, – существенно искажают понимание Жизни и Природы в целом и человека, в
частности.
Первичной энергосубстанцией, давшей жизненное основание генезису всех манифестаций живых организмов, является «духоматерия» – вечносущий аспект Единой Жизни, претерпевший дифференциацию, разнородную поляризацию Сил,
способных к активному действию, передаче энергии и информации и восприятию этих воздействий
[ 1, C. 52-53].
Изучая физиологию, предписанную поверхностным содержанием вузовской программы, студенты остаются в неведении, когда, откуда, по чьей
сверхразумной воле, вдруг проявились их собственные, жизнеспособные качества, наряду с воспринимаемым природным окружением материальных
форм и объектов Жизни Вселенной? «Мудрые сами
по себе» физиологи объяснить не способны, согласно каким законам и с какими целями эти разнообразные формы были поставлены перед необходимостью испытать на себе особенности круговорота космических циклов, которые вынуждали их
претерпеть неисчислимые, неописуемые преобразования сознания и плоти, благодаря которым
формы целенаправленно восходили к овладению
уникальными качествами живой, мыслящей, биологической материи.
Несмотря на то, что происхождение названия
дисциплины – физиология, основано на понятиях
греческих слов – «physis» – Природа +Логия –
«logos» – учение, научное знание, что подразумевает изучение целостности природы человека,
осуществляющего жизнедеятельность, как нерушимое единство жизненной, духовной энергии сознания, психических функций и биологической системы тела, содержание учебных программ продолжает ограничиваться формальным описанием лишь
телесных функций. Надежда на пробуждения интереса физиологов к интригующим исследованиям
взаимодействий организма человека с динамичным
космическим окружением, не находит должной реализации, несмотря на множество сенсационных
открытий современной квантовой физики и астрофизики.
Вместе с тем, оказывается, что появление неживой материи Вселенной, так называемой барионной материи – элементарных частиц, участвующих во всех известных фундаментальных взаимодействиях,
включающих
естественные
энергетические взаимоотношения, непрекращающийся энергетический обмен со всеми структурами
и функциями живых организмов, – окутано непроницаемым туманом! Самые проницательные и
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всезнающие физики «оглядываясь вокруг, – напоминают наивным обывателям, что – «материя, из
которой мы сделаны, составляет лишь 5% всего
космоса, что в остальном он наполнен тёмной материей и тёмной энергией»[2, С. 385]. Не подвержено ли и массовое человеческое самосознание
чему-то «тёмному», ограничивающему стремление
к поиску истинного, всепроницающего Света?
В каких исследованиях современных, самых
передовых отраслей мировой физики, можно обнаружить объяснение того, что самая популярная частица – электрон – стабильная, отрицательно заряженная, элементарная частица, входящая в состав
электронных оболочек атомов и определяющая физико-химические свойства атомарной материи,
включая телесность человека, – есть Чистый Дух?
Какая часть самосознания современных физиков и физиологов готова признать, что Электрон –
Самодостаточный, Неразрушимый, Само-Светящийся, Разумный ! Именно он есть выражение
Бессмертной, Вечно Чистой, Разумной, Световой Энергии и единственной Реальной, Истинной Субстанцией, Вечной и Совершенной Эссенцией Жизни, из которой всё во Вселенной сотворено и которая наполняет межзвёздное
пространство, создавая Огромное Море Вселенского Света – подлинную человеческую обитель,
где ему открыта исключительная возможность подлинного просветления, самопознания и самоовладения. Посредством дара благоразумной, свободной воли, просветлённой мысли и пламенного
чувства человек способен осуществлять управление атомной структурой собственного тела,
восходя к светозарному самосовершенству, предуготованному Высшим Сознанием. Человек одарён
безусловной способностью управлять собственной «духоматерией» ! [3, C. 155].
Доказано, что динамика космических, эволюционных циклов Жизни Вселенной и Земли, подчиняется непоколебимым законам, строгому математическому порядку, сопровождающему всесторонние, гармоничные преобразования всех жизненных
форм, поддержание и преображение их жизнеспособности. Вместе с тем, признавая несомненную
роль силы человеческого разума, наделённого способностью к познанию мира и самопознанию своих
возможностей, современная физиологическая антропология не только не содержит полновесное
знание потенциала собственной природы, но не
располагает никакими критериями того, каким человечество должно стать в согласии со своим великим эволюционным предназначением [2, С. 331].
Что наблюдается в противовес прогрессивной
активации когнитивности студентов, которых будут интриговать вопросы « кто же мы в самом деле
такие, если нам дано не только осознавать самих
себя, но и воспринимать все хитросплетения космического порядка, в лоне которого сформировалась удивительная природа, удивительная электронная, квантовая, биохимическая, генетическая,
нейродинамическая, психическая и соматическая
конституция человеческого существа»? На протяжении не одного десятка лет из учебника в учебник
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кочуют стандартные, абстрактные модели физиологических функций, как естественные приложения к однозначной телесной анатомии, как незыблемые матрицы земного бытия человеческой биоформы. Нет даже подозрения, что эффективность
реализация земного бытия каждой человеческой
индивидуализации зависима от качественного состояния присущего ей сознания. Каждая разумная
особь должна обладать и углублять представления
об экстраординарном потенциале собственного
разума, знать о наличии многомерного комплекса
жизнеобеспечения – функционала человеческого
генома и эпигенома, который осуществляет контроль персонифицированной жизненной динамики, оптимизирует адаптивные процессы организма в условиях текущих, закономерных изменений космической, природной и социальной среды
обитания.
ОСОЗНАННОСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Антропологический подход призывает исследователей и преподавателей этой дисциплины пробудиться и открыть своему познанию глубинные
уровни замысла, эволюционного назначения и высшей причинности известных физиологических
функций человеческой конституции.
Демонстрируемые научные знания о природе
физиологических функций человека – весьма относительны и поверхностны. Накопления фундаментальной физиологической науки грешат косными
воззрениями на «животную» составляющую функций человеческого организма. Они заимствованы и
опосредованы наблюдениями, представленными в
сравнительной физиологии. Заключения о вариативных состояниях организма человека постоянно
«засоряются» результатами экспериментов на различных животных, которые служат моделями для
истолкования подозреваемых причин изменений или
нарушений аналогичных функций у человека.
Достаточно рассмотреть содержание исследований, объединённых рубрикой «интегративной
физиологии», результаты которых, без каких-либо
сомнений, предлагаются для «обогащения» знаний
современной физиологии человека. При этом не
только не допускается, но и не ставится под сомнение сама мысль о том, что каждый (!)человек, посуществу своего исторического, расового генеза,
уникальному генотипу, андрогинному комплексу
признаков половой дифференциации, особенностям нейрогенеза, индивидуализированному геному и эпигеному, специфической иммуногенной
адаптивной способности и реактивности в отношении ко множеству факторов космической среды –
не может быть приравнен к таким животным, как
мыши, крысы, кролики, собаки и даже к видовой генерации приматов. Тем не менее, 477 или более видов приматов продолжают бездумно причислять к
человеческой родословной, ссылаться на их развитие.
Антропологи и антропогенетики, не находящие обоюдного согласия относительно происхождения земного человечества и соответственно, ста-
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новления и генеза его психофизиологических особенностей, очевидно не задумываются, что популярное понятие «человекообразности» склоняет к
предположению, что необъяснимый до конца земной антропогенез должен являться неким историческим событием, скорее предшествующим, даже
абсолютно независимым, либо параллельным генезу других биологических видов, приспособленных к условиям обитания на этой планете.
Определенное сходство в назначении физиологических функций вовсе не доказуемо абсолютно
бессмысленной, фиктивной гипотезой о «случайных» разветвлениях древа эволюции животного
мира, артефакты которой, до настоящего дня, украшают догматы дарвинизма в экспозиции московского музея Дарвина. Сегодня (!) туда приводят
наивных студентов, чтобы продемонстрировать появление человека среди прочих летающих, плавающих, прыгающих, ползающих, лазающих, бегающих и скачущих «ветвей» химерического «животного древа» Земли. Правда, палеоантропологи пока
не обнаружили ископаемых останков того «садовника», который умудрился где-то раздобыть семя,
посадить и взрастить на земном просторе таковое
вселенское чудо-дерево. Кроме того, следует
напомнить об универсальном, непререкаемом биологическом Законе естественного воспроизводства вида исключительно этим видом. Очевидно, закон не нуждается в конкуренции с безумными фантазиями псевдоучёных дарвинистов.
Универсальная Антропология объясняет, что
человеческая форма Жизни – пример уникального
Замысла и Творения Высшего Начала, передавшего в наследство именно человеческому виду –
АНТРОПОСУ – индивидуализированные искры сознательных, разумных, эволюционирующих, духовных душ, получивших надлежащее им электронное и телесное облачение для своего земного
воплощения и запланированной самореализации
через психофизические функции и творческое сознание.
Учитывая реальную перспективу эволюции
земного сообщества, назрела необходимость довести до сознания современной генерации студентов,
обучающихся в медицинских, физкультурных и педагогических вузах, современные естественнонаучные концепции о природе и логике жизни одушевлённых человеческих индивидов, проверенные
эволюционной историей истинного антропогенеза,
начавшегося с таинства рождения Духовных душ. В
их семени запечатана матрица текущего грандиозного эволюционного процесса развития индивидуального Сознания на основе сплава энергии Духа и
его материализации в генотипе человека, его телесной форме и функциональной конституции.
Изучение антропологических аспектов физиологии показывает, что происхождение человека не
закончено, продолжается грандиозный духовный
поиск возможностей своего становления как
творца собственной сущности и окружающего
мира продолжается в непосредственной связи с всесторонним развитием сознания и самопознания.
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Ибо каким человек себя мыслит, таким и становится. Стереотипы сознательного оправдания беспомощной «биосоциальности» и безответственного, «животного» мышления и поведения – консервированные
продукты
рациональных,
логических шаблонов телесного сознания – существенно замедляют процесс познания человеком
своей Реальности и использования духовных и интеллектуальных резервов Высшего Сознания. Готовы ли мы открывать в себе эти резервы и использовать их во благо индивидуального и общественного развития, опираясь на материализацию
«классической» физиологии человека?
Достоверная интерпретация физиологического
наследия человека не может ограничиваться субъективными наблюдениями за отдельными функциями у отдельных человеческих особей и лабораторными экспериментами, не имеющими под собой
никакой конструктивной и познавательной идеи.
Бессмысленно «изучать» один сосуд, одну мышцу
или орган, даже функциональную систему, не принимая во внимание принцип «нелокальности»
процессов и явлений во внутреннем пространстве
организма человека. Человеческое тело непрерывно погружено в замысловатый танец клеток и
жидкостей в пространстве тканей, сосудов и органов, на который воздействуют потоки ментальных
и эмоциональных импульсов. Кажущаяся «локальность» симптомов дисфункции какого-то органа не
исключает, что информация объединила организм
в единое дискомфортное целое. Любое «локальное», лечебное воздействие на подозреваемую дисфункцию отражается на всём организме и всех его
функциях.
Нелокальность – закономерное, но неуловимое и физически необъяснимое свойство ткани
мироздания, невидимых, особых взаимосвязей,
объединяющих неисчислимое разнообразие квантовых объектов, заполняющих физический мир и
влияющих друг на друга вне относительности пространства-времени. Вероятно, что этот внутренний,
спонтанный механизм сосуществования гигантского разнообразия объектов жизни земной обители и Вселенной, обусловлен Единством Абсолютного Сознания, созидающего и непрерывно
обновляющего все формы Жизни Мироздания, питая их необходимой жизненной энергией и информацией [7, С. 15-19].
Бессмысленно использовать субъективные
критерии и вероятностные шаблоны для оценки
психофизиологического статуса индивидуумов, изначально различающихся неповторимыми генотипическими и эпигенетическими признаками. Более
того, опыт психосоматической медицины и современная практика методов «психотерапевтической
регрессии», возвращающей души в прошлые жизни
для коррекции болезненных следов клеточной памяти, указывает на то, что выводы исследователя
или врача должны опираться на понимание антропогенетической истории человеческой души, с опытом которой связан уровень развития индивидуального сознания, зависимого также от позитивного и
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негативного опыта всех сторон жизнедеятельности, накопленного во множестве воплощений
души.
Эти обстоятельства принципиально изменяют
традиционную диагностику состояния и адаптивных возможностей организма, которая сосредоточена исключительно на функциях физического
тела. Эти же факторы принципиальны для обоснованности наших претензий на знание истинной физиологии человека. Их игнорирование превращает
наши знания в недостаточные, иллюзорные и по существу «опасные». Следовательно, подлинное
управление развитием телесности и духа, психики
и самосознания человека как целостности, требует перемены наших научных взглядов и образа
мышления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К ВЕРШИНАМ САМОВЕДЕНИЯ
История антропогенеза выходит далеко за
рамки известных нам циклов материальной эволюции Земли. Она охватывает миллионы лет физической и психической эволюции человеческих Рас,
намеренной и целеобусловленной трансформации
генотипа, «взлётов» и «падений» человеческого сознания, возвышения и деградации плотского мышления, духовного подъема и побеждающего эгоизма в мировоззрении и самоведении. Целые пласты Духовной Науки и Культуры, на основе
которых формировалась универсальная антропология как древнейшая сакральная наука о величайшем
Божественном Творении, дают возможность сегодня использовать эти знания для очищения физиологии от консерватизма «холодного рассудка» ученых, настаивающих на физико-химическом истолковании причин и явлений жизнедеятельности
организма как такового, вне связи с эволюцией
души и сознания человеческой индивидуальности
[9; 10].
Однако мы никогда не достигнем понимания
причин и закономерностей динамики жизнедеятельности, не учитывая роли сознания и законов
трансформации духовной энергии, определяющих
стратегию становления, поддержания, обновления,
аннигиляции и возобновления субстрата Жизни,
формы и биомассы человека наряду с космической
средой обитания, уготованной для его души и телесности.
Все функциональные состояния дарованного
нам тела обусловлены качествами нашей души и
индивидуального сознания. Нет виновных в том,
что мы не можем привести тело и душу в соразмерные, гармоничные, здоровые взаимоотношения изза скудости своего сознания, нежелания изучать
свою духовную природу и нести ответственность за
своё невежественное отношение к собственному
организму.
Наш механистичный разум легкомысленно допускает возможность изощрённого, искусственного вмешательства чужеродных технологий в заданный функциональный порядок жизнедеятельности, чтобы перекроить его на «свой» лад. Со
слепым упорством плотский ум не желает считаться с наличием Творящих Разумных Сил, связав-
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ших наши функции жизнедеятельности с универсальными Законами Космоса и универсальным порядком Жизни.
Вместе с тем, мы живём, дышим и питаемся
энергиями и субстанциями, предназначенными для
нас, согласно космическим законам. Мы часть безграничного Целого и в нас отражена эта целостность – как в Духе, так и в материи, как в структурах, так и в функциях. Поэтому энциклопедические
знания собственно физиологии, накопленные
наукой к концу ХХ века, должны обрести истинное
антропологическое понимание и гуманистическое
применение в третьем тысячелетии. Мы не можем
ожидать истинного научного прогресса в этой области человекознания, так же, как и в науках, открывающих путь к духовному и физическому здоровью, без изучения и признания принципов Универсальной Антропологии. Таково требование
нового цикла развития человеческого сознания,
которое, согласно Замысла Универсальной Эволюции Вселенной и Земли, продвигается по спиралям
самопознания от материальности, ограниченной
пространством формы и временем жизни, к безграничным духовным планам жизни души совершенного человека [8,С. 255].
Правильно понятая и воплощённая идея нацеленности интегративной физиологии на поиск
«мудрости функционирования тела человека»
может вновь вернуть физиологию, в лучшем
смысле, к переднему краю биомедицинских исследований человека. Чтобы стать полноценным разделом реального человекознания классической физиологии необходимо преодолеть механистические
тенденции «экспериментальной рефлексии», за результатами которой исследователи даже не пытаются увидеть и тем более понять внутреннюю логику, высшую разумную причинность и соразмерность всех сторон деятельности целого организма
и, тем более, связать её с теми интимными процессами, которые обусловлены состоянием сознания
человеческой индивидуальности.
Для обновляющейся физиологии открывается
возможность использовать в интерпретации физиологических феноменов не только определённые достижения молекулярной и клеточной биологии,
биохимии, биофизики и генетики, но также учесть
универсальные законы Жизни, связывающие в
неизбежные и непоколебимые причинно-следственные отношения все уровни функционирования организма человека, начиная с высших уровней
деятельности индивидуального сознания.
Хотя сознание и не является прямым объектом
исследования физиологии, но физиологические явления не могут быть поняты и расшифрованы без
признания факта обусловленности всех функций
человеческого организма его сущностными, порождающими, духовными энергиями, придающими человеку статус разумного, самосознающего существа. Несмотря на то, что физиологические функции
детерминированы
генотипом,
стабилизирующим системообразующие принципы
их деятельности, предназначение функций, в действительности, не ограничивается биологическими
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потребностями жизнеобеспечения организма и развития человека как «высшего животного».
Именно благодаря приоритету духовного
наследования сознания и разума, человек способен целесообразно организовать свою жизнь и деятельность, контролировать своё здоровье и эмоциональные состояния, управлять умственным и физическим
развитием
и
духовным
совершенствованием ради осуществления своего
индивидуального предназначения в эволюционном развитии природы и общества. Но для этого
человек должен понимать, что законы его физиологии, как и другие законы природы, служат мудрым
и непререкаемым руководством для полноценной
жизни.
Изучение физиологии как вузовской дисциплины имеет непосредственное отношение к самопознанию, самоведению. Преподавание физиологии также должно побуждать студентов к раскрытию
многомерности
своей
природы,
к
исследованию логики жизни человека. Самопознание не может быть ограничено лишь сведениями об
отдельных функциональных системах организма,
учитывая, что сами «сведения» – результат умозаключений в отношении экспериментов на животных, либо теорий, касающихся наблюдений за
внешними проявлениями невидимых, но «подозреваемых» процессов и механизмов. Самопознание
через изучение антропологической физиологии –
предстаёт сознательным процессом «бесконечного
приближения к Реальности».
Изучая логику функционального приспособления человека (а не единственно организма) к жизни
в земных условиях, логично задать себе вопросы:
какие высшие принципы положены в основание
организации его формы и содержания функций?
Где кроется причина этого исключительного, феноменального порядка, детально продуманного, рассчитанного с высочайшей математической точностью и скрупулезным устройством энергетического
обеспечения потребностей и функций всех уровней
конституции? Кто и когда передал клеткам мудрое
руководство к строительству необходимых тканей
и органов в надлежащих регионах тела, но, главное,
сокрыл в неведомых телесных глубинах, названных
микрокосмом, потенциал развития духовных функций, сознания и самопознания? Наконец, может ли
подобная живая система, уникальная по своему
мудрому геометрическому, морфологическому, цитоархитектоническому и функциональному устроению, да ещё и наделённая творческой способностью к саморазвитию и самовыражению в науке,
искусстве и культуре – быть «порождением» концепта «стихийной случайности», или «генетической мутации», или нелепой «самостийности»?
Пора прозреть и понять, что нет аргументов,
чтобы оспорить истину, неуклонно утверждаемую
всеми мировыми духовными учениями.
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Как обусловленный, материальный план реализации физиологических функций, так и причинный план сознания, придающий высший смысл
всем феноменам функционирования души, разума
и тела человека в связи с его эволюционной целью,
нераздельны и детерминированы духовным
наследием человека, его первородством с высшим
порождающим Началом. Необходимо с благоговением признать, что видимая и изучаемая наукой реальность человеческой телесности обрела существование благодаря её погружению в вечный, живой поток Сознания Универсума.
Свет Сознания – метафизическая реальность
видимого нами мира и самих себя – приносит в организм одухотворяющую, оживляющую энергию
жизни, благодаря которой человек осознаёт себя
живой, чувствующей и думающей сущностью, обитающей в каждой клеточке, каждом органе и каждой функциональной системе единого организма.
Таким образом, в каждой физиологической функции проявляется скрытый дух индивидуальности, устремленной к гармонии и совершенству
своего Абсолютного Прообраза.
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ABSTRACT
Strategies of response and rehabilitation of elderly people, communication and interaction with them, exclusion of cruel treatment of elderly people, psychological work with them are investigated. The article deals with the
essence and specifics of human old age, the use of the reserves of the human body in the interests of the functioning
of the social system "man-family-society", ensuring the rights and freedoms of every citizen and individual, the
quality of their life, respect, tolerance without hatred for the elderly and senile age.
Keywords: society, communication, social and psychological assistance, response and rehabilitation strategies for older people, conflict, the need for respect in working with older people.
Introduction. In S. Ozhegov's dictionary the
terms inherent in the phenomenon of old age mean
"old" - "beginning to age"; "old age" - "the period of
life after maturity, in which the body weakens"; "old" "reached old age". All these words testify to the fact
that our subconscious is clearly fixed norm, and people
approximately know what a person looks like in old age
or old age. Each human age forms a specific community, a social group.
Study of the specifics of the functioning of these
groups - the tasks of social psychology, as well as the
psychology of childhood, youth, young, middle, older
and senile age. Older persons are worked with by social
politicians, sociologists, age and social psychologists,
social workers and social pedagogues. Today, the
world's senility problem is studied in three main aspects: demographic and economic research; medical
peculiarities of senility and study of longevity; social
protection of the elderly and old people in the range of
research from social security to occupational therapy.
A separate direction of the research is the life activity
of people with disabilities, the number of who in the
Russian Federation is only according to the official statistics of about 12 million people. These categories of
the population are not able to compete successfully
with able-bodied people for their "place in the sun" in a
market economy, and the state is not yet able to ensure
that each individual fully complies with the constitutional rights of man and citizen. Systematic studies of
the problems of aging, the creation for each person of
his or her internal readiness to complete their own destiny at the earliest and later stages of life in the state are
extremely important, especially for those who in a moment become incapable of work as a result of occupational diseases, military actions, emergencies and accidents of different nature, life troubles or specifics of the
genetics of individuals, as well as the onset of senility
[1-20].

Methodology.
Senior Person in the System "Person – Family
– Society". Prospects of human development in the
range of "childhood - old age" at any stage are associated with the success of overcoming a crisis of consciousness or behavior, the strength of the spirit, the
consciousness of the choice of life position, adequate
assessment of one's own position, the level of ability to
work. And the personal work of each person in this direction should begin in advance, taking into account social patterns, communication, interaction, labor activity
and patterns of behavior, manifested through the activity and interaction of people endowed with consciousness, will and conscience. It is necessary to systematically train a large number of specialists to work with
disabled and elderly people today. Knowledge of characteristics, regularities, motivating forces, mechanisms, personal specifics of mental aging of older people is already necessary today both to create optimal
living conditions for people of different ages and to provide them with effective social and psychological assistance. The problem of social psychology and gerontology was studied by J. Hall, R. Havigherst, R. Albrecht,
I. Mechnikov, A. Bogomolets, Z. Frenkel, and M. Alexandrova. Their scientific works allowed them to approach the solution of the vital problems of the aging
society.
The content of "groups of the elderly" as a set of
heterogeneous subgroups includes research on: the
mental state (social character, morals, customs, traditions, and tastes, religious and ethnic peculiarities); the
emotional sphere (needs, moods, interests of the individual). The processes of aging, researched in psychological and sociological directions, reflect the following regularities: in the life of any person there comes a
slowdown of the processes of life activity according to
the genetic program of functioning of his internal organs, adequate provision and development of a person;
later a person goes to the stage of regression, taking into
account his uniqueness and intellect. Psychological aspect of aging is studied with reference to the change of
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characteristics, dynamics of creative productivity of a
person.
Mental changes inherent in human aging are associated with evolutionary processes and changes in the
central nervous system, activities and behavior in relation to social, cultural and other environments. The solution to the nature-education dilemma, which encompasses the study of people's psychological processes at
any age, requires a certain approach to the individual in
the social environment, since the activity and behavior
of any individual at any given time is largely determined by his or her social environment.
Studies in the United States have shown that transformations in education, education, and social well-being, as well as life experiences (cohort effect), particularly affect intellectual change. Scientists have a number of perspectives on the resilience and variability of
intelligence in life. One part of psychologists proves
that there are no age differences in intellectual competence, and only reduced motivation prevents the normal
manifestation of intelligence in old people. The facts
revealed by them testify to the dialectics of the unity of
regression and progress changes, in the character of intellectual activity and contradictions, in powerful compensatory mechanisms of intellectual restructuring for
the manifestation of adaptation effects.
The nature of a person's social interactions is reflected in the functional level of his or her information
and cognitive abilities: attention; feeling, perception;
thinking (figurative, deductive, hypothetical, abstract);
use of language in speech, reading, writing, linguistics,
creativity; learning and learning (mechanical memorization, spatial, cognitive, or verbal learning); memory
with the processes of coding-decoding, storage, remembrance, recognition, and forgetting.
The following facts are scientifically substantiated
and proved: a) mental aging of a person's personality is
the more harmonious, the healthier its physical health,
the more favorable social conditions, the system of
value orientations, life experience, past professional activity, a complex of socio-cultural, ethical and sexual
factors; b) successful adaptation to the loss of social position in old age contributes to: emotional stability, inherent in a middle-aged person, as well as satisfaction,
allowing you to do what you love.
Only a comprehensive analysis of the entire period
of a person's life allows us to identify prospects for
studying and understanding the process of aging of the
personality of the elderly, to mitigate the threats and
risks of their lives.
The life of a person from birth to biological refusal
causes curiosity of many people who have their own
personal experience of growing up and aging. Here are
some historical data.
1. In primitive society, people only lived to the age
of 25. Man always dreamed not only of immortality and
longevity, but also of "elixir of eternal youth", getting
rid of senile infirmity, illnesses and suffering. A strong
desire for a long and active life prevailed in the dreams
of people of all ages, times and peoples. People tried to
find these "sources" in distant countries, chemical experiments, temptations of "knowledge" prolonging life.
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2. 70-80-year-old people were considered "wise
men". The dream of prolonging human life and immortality was born with the awareness of its value, the difference from the life of animals in the early stages of
anthroposociogenesis, along with the appearance of evidence of the origin of art and religion.
3. Growing up has usually been and still is perceived as something attractive, but aging, on the contrary, has traditionally been negative. Each of the preexisting societies has been exalted by the power and
fertility closely linked to youth and beauty, fearing
"worn-out infertility and decrepitude that come with
old age".
4. According to the majority of contemporary researchers, these attitudes are underlined by pessimism
and hostility towards ageing: youth is always and everywhere preferable to old age; old people have regretted
and regret youth and young people are afraid of old age.
A negative view of ageing is linked to a discriminatory model that views ageing as a process of destruction or decline in physical and mental health, intellectual capacity and social relationships. According to
Western thinking, the old age is "evil, decrepitude," a
physical or moral defect, and a grim time of preparation
for death (its perception with even more sympathy than
that of old age itself, as meaning liberation from the
perishable shell and burdens of mortality). The Christian tradition tries to reconcile its followers with the
idea of death, of preparing for it, of moving to the "door
to eternal life". An alternative to the discriminatory
model is the model of personal growth, focused on the
potential benefits of late maturity or old age, as well as
old age as a polysemantic, multi-digit category. Humanity at different stages of its development tried to
comprehend the phenomenon: a) birth and death, loss
and discovery; b) flesh shrinkage and blossoming of
spirit; c) beginning and end of life, imprinted in human
development. However, this was often done from a polar position. The main conclusion in this process of selfobservation and self-identification of a person is the
following: old age is natural; it is a reward for a
properly lived life, an alternative to the unnatural death
of young people who have not reached old age.
Culture in different forms and manifestations softens and sometimes removes the natural factor of old
age. Genuine culture is indifferent to age. The more the
gap between youth and old age is felt in society, the
worse the situation with its culture is. This problem became extremely acute in the 20th century, when, along
with two world wars, the category of old age caused
modification, co-evolution and transformation: social
institutions (state, family, religion, morality, morality);
priority of values, forms and a number of categories
such as "pension", "veterans", "old people's homes",
"deserved rest".
The current situation with old people in the West
reflects the uncertainty and ambiguity of human existence much more fully than with other ages of life. As
they continue to live, older people feel that they no
longer belong to society, and they are prohibited from
engaging in activities, activities and entertainment of
young people. In everyday life, polar definitions reflecting the state of morality, education and upbringing
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of people in modern society are widely used. These are
"youth and old age", "prosperity and poverty", "health
and disease" and "success and crisis". From now on, the
elderly have only one tough role to play - constant wisdom without the right to make mistakes. The old man
must be a "saint". Sentenced to esteem or deep disgust,
older persons and old people have no right to make mistakes: "They have a lot of experience, but they can no
longer succumb to the slightest motives of the flesh,
they are so weak and useless that they must be perfect.
Otherwise, they will seem disgusting. From ancient
times until the Renaissance, communities developed,
recognizing only physical strength and physical energy.
In this sense, living conditions were unfavorable to the
old age from the very beginning of history, although
there were some variations that contributed to the local
and temporary improvement or deterioration of the situation of older people. Any search for the evolution of
the situation for older people from Ancient Egypt to the
Renaissance is futile and in vain. The conditions of old
age were determined by a number of factors that did not
necessarily develop evenly (improvement of some aspects of life could be accompanied by deterioration of
other parties).
Let us briefly consider the specifics of the difference between gerontophilia and gerontophobia. An important feature of the formation of any society is the
care for the elderly, the guardians of the social and psychological experience of the collective, the sources of
wisdom. The research of the surviving Mesolithic and
Neolithic burials testifies to the early age of death, especially for women. At that time, the elderly people
were considered to be people in the age of 30-50 years;
the conditional life expectancy of a generation was 2025 years. At the dawn of civilization and the early
stages of human development, the central figure was a
mature man. With the onset of old age, when the forces
had already refused the helpless old man, and
knowledge and skills became useless, his fellow tribesmen left him at the mercy of fate. Primordial societies
were communities without old people, the living conditions of old people depended heavily on the social
sphere.
In traditional societies, the elders served as the
guardians and transmitters of the traditions of the tribe.
Gradually there was a separation of functions: some elders embodied the cult of ancestors, others (priests) the cult of gods. The formalization of patriarchal relations in the West led to the sacralization of the personality of the elderly and the development of the cult of
the old leader. He received special development in the
Jewish-Christian religion, in which the biblical prophets and apostles personify public wisdom. In the Orthodox-Christian tradition, God also appears as a wise old
man. In east philosophical-ethical systems, first of all,
in Ancient China, elderly people and old age were especially revered. The age of 60-70 years was considered "desirable". So, Confucius in 70 years followed
the desires of the heart and did not overstep the measure. The attitude of the Chinese is based on respect for
old age and old people. This eastern gerontology
(gerontos - the old man, phileo - love) had deep social
roots. Stability of social and political structure of the
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society was associated with viciousness and stability of
the human body and gaining wisdom in old age. Social
patterns in East Asia are generally Confucian values.
However, in the middle of the 20th century, social and
economic transformations began in Japan, South Korea
and Hong Kong, which served as models for developing and developed countries and led to the transformation of social patterns. In the usual slang, old people
are figuratively referred to as "silver heads" (respectful
recognition of the grey head as a sign of completed life
or award). However, this grey hair instead of achieving
it really means in the consciousness of the society the
process of change in attitudes towards the elderly, deterioration of their position in the society. For East
Asian people with recognized respect for seniority and
family and community values, the emergence of signs
of social deterioration in attitudes towards the elderly
and old people has been particularly devastating. The
combination of life expectancy and rapid social and
economic transformation has led to both an increase in
the proportion of the older population, which is predominantly female, and to social neglect of the older
population. Changes in economic life and family structure deprived older women of their normal resources
and prestige in the 70-80s. They had to adapt to new
living conditions. Grandmothers no longer expect their
married sons to pay their salaries as a contribution to
the family fund, and their daughters-in-law to provide
daily assistance to their physical and emotional needs.
Older women face the prospect of living alone without
a home, as adult sons leave home, and these women
"often move from place to place" to the homes of their
married sons.
Already in the age of antiquity, old age needed
moral justification. This formed a polarized mentality
in the public consciousness - gerontophobia (gerontos the old man, phobos - fear), fear of old people and old
age. Hostile feelings of old age, fear of old age came
from the distant past, when the old man had no place in
the community, tribe, and he was thrown away by his
own children without any protest, neither they nor their
community. Many peoples had a custom of killing old
people. This custom is conditioned by the low level of
productive forces, which made old people a burden in
the eyes of society, social and class contradictions, enshrined in the cultural and psychological traditions of
ethnic groups. Negative attitudes towards the old people, which arose at the early stages of the progress of
society in the conditions of poor existence, remain to a
certain extent in the Western consciousness; have a significant impact on the motives of behavior, well-being
and even the state of health of elderly people who consider themselves superfluous in society. This makes it
necessary to criticize gerontophobic attitudes. From the
humanistic position it is important to recognize the social value of the elderly as bearers of traditions, cultural
heritage of nations, to promote modern scientific
knowledge about the psychological content and beauty
of the late years of life, ways of "safe" aging.
Opposite points of view on the image of the old
man are sociocultural phenomena with roots in the real
contradictions of society. Gerontophobic attitudes need
to be fully criticized because of their preservation at the
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level of everyday consciousness. The increase in public
opinion of the "value" of youth in Western culture has
led to the evolution of ideas about old age. The word
"old age" fell out of the ordinary language, and the "old
man" cut the rumor, gaining a contemptuous or patronizing shade.
In Christian culture, the image of old age since antiquity had contradictory approaches to life, the boundaries of its age among different ethnic groups due to
their historical fate, mentality and national character.
The influence of morality, religious and legal norms
prevailing in the society was taken into account, which
was approved by the majority of the population. These
circumstances were fixed in the everyday life of people,
and then in traditional behavior, stereotypes of consciousness, fixed attitudes, socio-cultural ideas. Researches of scientists of the beginning of the XX century revealed the following features:
1. The attitude towards old age is not the same; it
depends on the mass of factors. The most important factors are the abundance, wealth, and lack of food for all
members of society; the availability or absence of living space and habitat associated with the notion of necessary comfort and wealth for older age groups; and the
need or not to translate cultural norms from older to
younger generations.
2. In many religions the common moral practice of
the ethnic group became a certain religious norm of the
attitude to old age. In the sacred books (Vedas, the Bible, the Koran, the doctrine of Confucius, the Torah)
different approaches to the phenomenon of old age,
caused by the specifics of the development of ethnic
groups in the regions of the world in the periods of the
emergence of world and national religions, which have
become for many centuries a specific moral criterion
for the attitude to the elders. Longevity in the Christian
religion is considered dual: as a special gift coming
from God, which is given only to the righteous (the Old
Testament says: Noah lived 500 years before the flood
and 300 years after it), as punishment for sins (an old
sinner prays to God for death, but is doomed to lead a
frozen earthly existence). At the same time, Christianity, as well as the moral norms of Taoism, Confucianism and Islam, has always been respectful of old age.
Accordingly, with its dogmas, Christianity prepared believers for death, promising them not only the afterlife,
but also a meeting in heaven with all relatives and
friends, which facilitated the transition from life to
death. This fact is noted by all physicians of the world:
that true believers in God, regardless of religion, die
quietly and with dignity in the hope of a new eternal
life. In Christian culture the image of old age is conditioned by multifunctional orientation of spirit, soul, and
flesh and own will of a man. For approaching the God
it is necessary to make efforts, and old age - favorable
age: temptations of flesh connected with a food, sexual
instinct, to an old age are weakened that creates natural
preconditions for enlightenment. Especially the essence
of the attitude to old age is clearly seen in old age,
which is the highest level of spiritual perfection on the
way to immortality and likening to God, the redemption
of sin of mankind. The Christian image of old age and
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its most vivid manifestation is holy old age, as the realization of what is hidden in every soul, the inner rejection of physical old age and death, spiritual immunity
to them.
The Relationships in the System "Family – Senior". In foreign studies, the problem of people's relationships in the family manifested itself mainly in two
aspects: mutual dependence in the conditions of urbanization and industrialization, competent functioning of
the elderly, successful presentation of their social roles,
the ability to adapt to changes in the environment and a
sense of personal control over the situation.
In traditional societies, work and the organizational structure of the family were closely intertwined,
allowing older persons to participate in the family division of labor until they were old enough to ensure their
authority and personal autonomy. Later on, the specialization of economic functions in the age group was
strengthened; the displacement of older persons from
the labor market through official retirement led to the
severance of their ties with the younger generation.
Now young people are able to support themselves
financially, and the older generation receives a pension
and other types of social assistance. The material mutual independence of the generations leads to the breakup of family solidarity. The young generation does not
need the support of old people who leave their families
and do not play the role of grandparents. The family
breaks up: life in the "I" has become more important
than life in the "We". Whereas young people used to be
intimately involved in helping older people with much
closer contact, not only with their weaknesses and illnesses, but also with their wealth of experience and
sense of power, now generations live much more isolated lives. In addition to physical and spiritual alienation, social exclusion has also been added. The younger
generation is being replaced by pension institutions and
institutions instead of people. Meanwhile, the ideal of
the existence of the elderly is to maintain close social
ties with a sufficiently high level of independence, rational combination of family care and personal autonomy. Older person’s value privacy and independence,
preferring the forms of living that they find most useful
in maintaining favorable family relationships, defined
as "proximity at a distance" with sufficient cohesion,
understanding, consent and good spirits between communication partners.
Research in the 1970s and 1980s showed that social contact with friends or neighbors has a greater impact on well-being than contact with children or relatives; friendships in old age reduce loneliness, self-esteem, and self-esteem, while family relationships are
often conflicting and can become a source of dissatisfaction and even depression; friendships and contacts
with neighbors continue to play an important role, but
change, become less frequent and less frequent; and
They are encouraged to attend a variety of clubs based
on shared activities and close interests, restoring autonomy and independence, compensating for reduced personal capacity and loneliness; in hardship and adversity, the family remains the main refuge for each individual, including the elderly. The scope of the family's
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life in meeting the specific needs of its members is referred to as the function of the family. The performance
of family functions is a priority for both family members and society. Over time, the family's functions have
changed according to social conditions, with some disappearing and others changing, with increased tolerance for violations of norms of behavior in the field of
marriage and family relations, divorce, etc. Recently,
some new functions of the family, such as recreational,
psychotherapeutic, have been singled out. Marriage is
increasingly understood as an alliance based on emotional connections, rather than on economic and material benefits. The family structure is usually researched:
a) composition (who is physically or psychologically
present in the family system, divorced, remarried); b)
subsystem levels (children, parents); c) family structure
in terms of a number of parameters (cohesion, hierarchy, flexibility, external and internal boundaries, role
structure); d) assessment of the nature of structural
problems (intergenerational coalitions, hierarchy reversal, type of family structure imbalance).
Cohesion (emotional bonding, proximity, attachment of family members) and hierarchy (authority,
dominance, responsibility for decision-making, degree
of influence of one family member on others) are the
key parameters for describing the structure of family
relationships. Structural theory argues that system dysfunction is usually the result of extreme variants, and
the boundaries of systems are not recommended to be
too rigid or blurred.
The circular model of family structure proposed
by Olson is widely known in practice. The model of
family structure includes two axes divided into four
levels each, allowing estimating communication: cohesion - separated, divided, united, confused; flexibility rigid, structured, flexible, chaotic.
Models of families with central levels of cohesion
(divided, united) and flexibility (flexible, structured)
are balanced. This ensures rational or optimal functioning of families. The extreme values on these scales (disjointed, confused in cohesion; rigid, chaotic in flexibility) are considered problem areas. If the level of cohesion is too high (a tangled system), there are a lot of
centripetal forces in the family, extreme demands for
emotional intimacy and loyalty, so family members act
in concert, the differences in their positions are actively
suppressed (family members have little personal space,
are similar to each other). The energy of the family is
concentrated inside, and each member has little shared
with other friends and interests. A family with a low
level of cohesion (fragmented system) has a lot of centrifugal forces. Family members are very different emotionally, have little attachment to each other, their behavior is not coordinated, they spend their free time
separately, have different interests of their own and
friends'. It is difficult for them to solve family problems
and provide each other with mutual support.
2. Balanced family members are able to combine
their own independence with close relationships with
their families. Families with a shared type of relationship are emotionally different, but not as strong as in a
fragmented system. Although time is more important
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for family members, the family is able to come together, discuss problems, provide mutual support and
make collective decisions. Their interests and friends
are usually different, but some of their friends and interests are common to family members. Families with
a connected type of family are emotionally close, loyal
in relationships, and often spend time together that is
more important to them than spending time with their
friends on their own interests. Togetherness in such
families is not too complicated.
3. In general, families need not only a balance of
intimacy or separation, but also a combination of intrafamily changes and stability. Family systems that are
unbalanced in terms of flexibility tend to be either rigid
or chaotic. The system is rigid, if it does not respond to
life's problems facing the family, refuses to change and
adapt to them (birth, death, career, residence, growing
up of children, etc.). The family system is chaotic at the
time of crisis (birth of a child, divorce, loss of sources
of income, etc.). This condition becomes problematic if
the family lingers in it for a long time, has unstable or
limited management, its decisions are impulsive and
not thought over, the roles are unclear, often pass from
one family member to another.
4. Flexibly balanced systems tend to be either
structured or flexible. A structured type of family system tends to have a sufficient degree of democratic
leadership, inclined to negotiate family members' issues, including children's views. Roles and family rules
are stable and can be discussed. A flexible type of family system has a democratic leadership style, open negotiations with the active participation of children.
Roles are divided according to family members, changing as necessary. The rules can be changed and relate
to the age of family members. Sometimes families may
lack leadership, and family members may have a long
time to argue.
Olson's family model is based on three hypotheses: a) spouses and families of balanced types at the life
cycle stages function more adequately than families of
unbalanced types; b) stress and changes at the stages of
the family's life cycle adapt to the emerging circumstances; balance of families does not guarantee their
functioning in a moderate range, it is important only
when close to the extreme values of the range of measurements to strive to return to the previous stable state
to avoid psychological troubles; c) positive communication skills (empathy, listening and listening, self-disclosure, negotiation skills, etc.) help balanced families
to maintain a balance of flexibility and cohesion, and to
change levels of intimacy and flexibility. In contrast,
extreme types of family systems have poor communication, which hinders movement towards balance and
increases the likelihood of delay in extreme positions.
Analysis of family structures answers questions:
a) how are family functions implemented (authoritarian, democratically); b) how are the rights and responsibilities of the family distributed (all in the hands of
one member or evenly among all)?
Different systems and stages are distinguished according to the dynamics of the family. The system of E.
Duvall stages is known based on the presence of children in the family and their age. In Russia, there are
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known systems of per iodization, stages and stages of
life. Summarizing foreign and Russian experience, A.
Chernikov proposed 7 stages of the family life cycle
[14]. The system of per iodization is useful for comparing deviations. The stages are transitional steps with
new tasks for families that require the restructuring of
their relationships. Transition of a family to a new stage
is connected with changes in its structural organization,
adaptation to the current situation of its functioning, development of new rules.
Having reached the retirement age and stopped
working in a team, an elderly person loses his or her
main role as a "breadwinner" in the family and a
"worker" in the social sense. Moving from step to step,
a person strives to preserve the previous preferences
and habits, learned roles and functions. Society and the
family as public units do not impose the same requirements on an elderly person, deprive him/her of a specific role and change his status. Role uncertainty can
demoralize older people, negatively affecting their psychological stability. Unstructured life situations often
cause depression and anxiety in older people. Many of
the problems faced by older people are related to the
impossibility of performing familiar social and professional roles, the resulting sense of loss of meaning in
life, and the lowering of self-esteem.
Psychologists distinguish four types of interaction
between older parents and their adult children: 1) equal
status - interaction between two friendly adults; 2) status quo - an adult child is controlled by a parent; 3) status conflict - struggle for rights and power; 4) status exchange - the parent depends on the adult child.
It is essential for elderly people to have grandchildren in the family who require care, and to spend a lot
of time on educational and household functions and additional activities. The presence of grandparents creates
the necessary sense of security. His or her relationship
with his or her elders is very different from that with his
or her parents, and it is relatively equal in nature, contributing to the development of empathy, compassion,
and awareness of his or her usefulness to others.
Relationships between related generations change
at different stages. In the following years, when parents
become older and children become more mature and independent, the older generation needs material and
moral help from children and grandchildren, who, however, do not always provide them with assistance and
attention to the older generation.
Many researchers note that the increase in the
number of elderly people is due to the growth (20-30%)
in the number of those in need of care and support. The
number of elderly people who do without constant help
in homework is many times higher than the number of
those who need help (calling a doctor, following his
recommendations, giving medication). Usually, female
family members, sometimes neighbors, perform guardianship functions over the sick.
In general, the types of behavior of grandmothers
depend on their and grandchildren's age, to a lesser extent on the level of education, living conditions and the
nature of family ties (the higher the level of grandmother's education, the more "detached" in the relationship with grandchildren). The contribution of the older
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generation to family life, the spectrum of roles depends
on their age and grandchildren, living conditions, kinship ties, social norms of needs and expectations.
The Quality of Life of the Seniors. The quality
of life was initially considered a sociological category
expressing the quality of satisfaction with material and
cultural needs (quality of nutrition, quality of health
care, education, ecology, housing conditions, fashionable clothes, cultural pastime). In recent years, the quality of life has acquired a socio-psychological meaning,
helping to assess more accurately the level of external
influences on the condition of older people. A number
of researchers are convinced that the characteristic features of old age are the result of poor nutrition, lack of
movement and disease. Even the heart and kidneys of a
healthy person in the age of 65 and older can function
like a young person, and brain disorders do not occur
as long as the living conditions are conducive to the activity of the person, being of high quality.
The concept of "quality of life" is still debatable.
Some people consider it to be identical to the way of
life, level, style or way of life, quantity and quality of
people's needs, their mutual relations, emotions and
their subjective expression. Others oppose the quality
and standard of living, the higher the standard of living,
the more intense the rhythm of life, the lower the quality of life, and vice versa. Others reduce the quality of
life to the level of stressful situations or the quality of
life around them. According to a number of foreign scientists, it is the interest in the quality of life of older
people that initiated the research, practical activities
and social policy in relation to pensioners.
In the 60-70s of the 20th century, a movement "for
a new quality of life" was observed abroad, raising environmental and socio-psychological problems of society. Characteristic features of life in old age include:
quality of life; dependence; neediness; well-being. In
general, the quality of life is considered in two aspects:
quantitative assessment of all aspects of people's life
according to the indicators of living standards, morbidity and mortality. It turned out that the concept of quality of life is adequate to the concept of lifestyles as an
established system of forms and activities, everyday behavior and relationships of people under certain environmental conditions, affecting the health and well-being of people). The close connection between the way
of life and the state of health of older people was revealed; the qualitative assessment of the satisfaction of
comprehensive needs of older people with comparison
of their actual level and chosen standard of living.
The quality of life integrates the goals and values
of social life to ensure a decent everyday life for the
individual. Back in the 19th century, Bentham proposed a scale of "calculation of pleasure", calculating
the main components of utility (in his opinion, pleasure). The parameters of utility are intensity, duration.
They can measure the well-being of individuals and
then compare them by poverty and health factors. At
that time, the general welfare of individuals was assessed by additive assessment of the welfare of all individuals.
Today, foreign researchers are discussing the elements of the quality of life concept and standards
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(thresholds) of each element of the quality of life (values below the standard are considered unacceptable).
For many of these elements, there are certain standards
against which the quality of life is calculated. Thus, the
level of income or social activity below the set standard
is considered unacceptable. However, it has not yet
been decided how to define this level. In general, there
are difficulties of integration of subjective and objective elements, and this problem should be solved jointly
by all.
Today, the situation of the elderly Russians is
characterized by the experience of heavy losses, deprivations and trials of the post-war war years, difficulties
in restoring the national economy destroyed by the war,
the Chernobyl tragedy, etc. Their expectations and subjective ideas about the quality of life are much lower
than those who have not yet begun to age, who have
experience of living in more comfortable and prosperous conditions. While the old age is defined as a problem, as an "indicator" of the quality of life within the
framework of politics and ideology of society, the concept of "quality of life" remains closely related to the
group of people of late age.
Scientists who study the quality of life are often
limited only by factors of material wealth and health,
although subjective indicators - satisfaction with life,
self-respect, and a sense of control over life - are
equally important. It has been revealed that perceptions
of the situation and its assessment by older people determine the well-being and satisfaction with the quality
of life (assessment by the subject himself) to a greater
extent than the objective situation. Murphy's research
has shown that the health status of older people suffering from depression is linked to the presence of poor
social interactions. If low self-esteem is transferred
from past experience, it increases vulnerability to depression in the event of severe grief or physical illness.
Elderly people who previously had experience of good
interactions are able to withstand the blows of life and
negative events.
Thus, the positive experiences of the past have a
significant impact on the present, increasing the threshold of vulnerability to negative late life events. Negative unexpected events do not seriously affect self-respect. Research shows that the quality of life of older
people depends significantly on their activity and availability of social support; the study of social connections, activities, on the one hand, and well-being, on the
other hand, allows to measure the well-being and quality of life of the subjects. Continuous employment provides better morale, a sense of personal necessity and
happiness. In general, the quality of life can be represented by a matrix of interrelated elements and specifics of their relations, the integration of which determines the quality of life of each individual, its possible
comparison with the matrixes of other individuals in
similar conditions of real life. Therefore, the objective
elements are health and financial sources, and the subjective elements are the perceptions of well-being, the
basic level of satisfaction, its value, self-respect and related important events in the life of any elderly person.
Age discrimination, or ageism, is a negative or degrading attitude towards a person because of their age.
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The term was first introduced by R. Butler (1969), who
described ageism as a reflection of the deep-seated anxiety of some young and middle-aged people, their personal disgust and aversion to aging people, diseases,
disabilities, their fear of helplessness, uselessness and
death. Ageism is often defined in English as discrimination or prejudice directed against older people, or
more specifically, as an offensive demonstration of
one's strength through an age relationship. Ageism is an
institutional (legalizing discrimination against people)
or internal (offensive, degrading interpersonal actions)
process of systematic stereotyping and discrimination
against people because of their old age, as well as racism and sexism because of their skin colour and gender.
Later, in 1999, J. Johnson and B. Bitway criticized
the introduction of R. Butler criticized the terms that no
longer fit the new social changes. Firstly, the spread of
Ageism is linked to the brutal treatment of older people,
who are becoming less and less respected than others,
so they are treated as people who do not deserve equal
rights. Ageism today highlights the perspectives of people of working age, middle-aged and mature people
who "oppress" both young people and older people.
However, these adults themselves are under the pressure of Ageism, which is a phenomenon inherent in the
mentality of the entire population. Ageist discrimination is generated and enshrined in age-specific labour
legislation. Many charities that provide home-based
care for older persons, legislators who draft laws that
protect benefits for older persons and veterans, use legitimate institutional discrimination and clearly
demonstrate deceptive concerns about their suffering.
Social service departments and centres are as receptive
to ageism as the rest of society. For example, the lack
of social and psychological competence of social workers increases: difficulties in communicating with older
people; the acquisition of manipulation skills; indices
of aggression and hostility with the increase in the
length of service. All this, firstly, violates the right of
an elderly person to dignity and respect (the main principle of social work) and, secondly, the orientation to
the goals hidden from an elderly person, which is not
adequate to the task declared openly. Unfortunately, social workers do not go beyond the boundaries of ageist
prejudices and behaviors inherent in Russian society.
Understanding the immature imperfect nature of the
"new" profession of social worker and ageist assumptions is an imperative for social workers (up to 86% of
participants in retraining courses for social pedagogues
share negative stereotypes about the specifics of older
people's lives).
Training of specialists in social work in universities should also be improved, as they are practically not
in contact with older clients, far from their needs, fully
applying ageist stereotypes and perceptions. If elderly
people have growing needs for medical and social assistance, it should also be in the field of psychological
assistance. Psychology itself is not yet developed to a
level adequate to the needs of older people, providing
them with appropriate assistance in the absence of the
methodology of its provision. Older people are rare clients of practical and clinical psychologists who want to
receive only medical treatment. In general, there are a
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lot of problems in work with elderly people (stress, situations of grief, heavy losses, etc.). When providing assistance, psychologists should work closely with the
client, his family and caregiver. Under the weight of
these problems, psychologists may fall under the influence of the myth of "superpsychologist", ignoring their
own emotional reactions and lack of experience, experiencing professional and personal vulnerability. This is
especially true for novice psychologists with their mistaken stereotypes about older people. Their training requires training, which should be carried out both at the
stage of training specialists and in the course of working life.
Some people have had positive experiences with
their ancestors since childhood, while others have had
negative experiences that affect their subsequent behaviour. Most of the social workers most often have
contacts only with their grandparents, and they are often superficial and shallow. If a specialist does not have
a positive experience of communicating with older people in everyday life, then there is a high risk of presenting all older people in the same light - disabled, helpless
people with a lot of problems. Social workers and psychologists have contacts, experience of communication
with older people and their families in difficult crisis
situations. Professionals with experience of communicating with them as patients and clients usually have
confidence that old age is associated with a lot of involutions and difficulties, although older people can learn,
develop skills and new interests [1-20].
Social workers have to constantly listen to the stories of older people about their lives, full of despair and
disappointment. Many positive events are usually overlooked by older people (events for older people are important if they are reflected in their lives). A social
worker talks to an elderly person and finds out that he
or she has lost his or her job, is desperate and thinks that
life has "gone wrong", remembers periods of war, repression, etc. The specialist falls into a trap of sympathy, considering everyone helpless victims of a failed
past. Unconscious stereotypes of the elderly, such as
ageism, impoverish practice. It seems to social workers
that they already know what to expect from an elderly
person, what he wants, and therefore, without consulting with him, act independently, as if in the interests of
the client, although these actions cause irritation and
anxiety among older people.
A similar mistake is inherent in psychologists with
insufficient knowledge about the past life of an elderly
person, subconsciously perceiving him/her as a loser.
Based on the best intentions, they subtly and imperceptibly, in the order of rendering assistance, "press" on the
client who perceives his image as helpless, weak. It is
useful for them to use the method of biographical interviewing to highlight positive events in the life of clients. It requires a sufficient amount of tolerance and patience to listen to boring, repetitive, sometimes exaggeratedly inflated stories, eccentric escapades. Older
people present their lives in the most elite boarding
schools as restrictions on freedom and choice (if this is
not appropriate for professionals, it is not suitable for
older people either). The lack of prestige of the position
of the boarding schools in the Russian society can be
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explained by the following: the lack of understanding
of the persons who are engaged in the elderly in the
long term, the lack of funding, and the existence of the
Russian opinion that the old people can wait.
Neglect of the elderly is ageism, and it must be
recognized in a timely manner and resolved as a multifaceted problem. Psychologists working with older
people should have a basic education in the personal
and psychological characteristics of older people.
Many professionals, starting with older people, are often stressed by their clients for reasons such as: lack of
understanding of the reality of older people, underestimation of their needs and potential, lack of skills and
competence to work with this age group, the need for
knowledge of the religion of the population they serve,
personal changes from mental illness, sexuality of older
people (a topic that until recently was completely ignored), etc.
Specialists have identified three main guiding
principles for working with older people: not to allow
them to get involved in the negative image of ageing,
to help them see and understand that the source of their
problems is in the situation and not in themselves; to
require older people to take responsibility for their lives
where possible; and to encourage older people to take
responsibility for their activities, maintaining their
sense of integration and integrity of life. Older persons
sometimes become age- and age-appropriate. Therefore, the task of professionals working with them is to
gently resolve their attitudes towards age and age
group.
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АНОТАЦІЯ
Існуючі асиметрії соціально-економічного розвитку країн вимагають впровадження ефективних механізмів їх вирівнювання, перш за все, шляхом більшої координації стратегій та політик країн для забезпечення сталого довгострокового зростання в умовах глобалізації. Метою статті є систематизація та класифікація інституціональної архітектури системи глобальної координації за ознаками спеціалізації (векторами стратегій) її ключових агентів та виокремлення ієрархічності рівня реалізації їх координаційних
політик. Автором була запропонована схема інституційної глобальної координаційної взаємодії та були
досліджені та систематизовані проблеми, які заважають ефективному функціонуванню глобальної координації.
ABSTRACT
The existing asymmetries of socio-economic development of the countries require the introduction of effective mechanisms for their equalization, primarily through greater coordination of strategies and policies of countries to ensure sustainable long-term growth in the context of globalization. The aim of the article is to systematize
and classify the institutional architecture of the global coordination system on the basis of specialization (vector
of strategies) of its key agents and to highlight the hierarchy of the level of implementation of their coordination
policies. The author proposed a scheme of institutional global coordination interaction and researched and systematized the problems that hinder the effective functioning of global coordination.
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Постановка проблеми. Нинішні глобалізаційні процеси світової економіки характеризуються
певними суперечностями, що призводять не тільки
до позитивних, але і до негативних наслідків у розвитку окремих країн. Перш за все мова йдеться про
існуючи диспропорції у соціально-економічному
розвитку країн та відсутність тенденцій вирівнювання розриву між, умовно кажучи «багатими» та
«бідними» країнами, незважаючи на глобалізаційні
процеси. Зокрема, у дослідженні Р. Вейда [1] зазначається, що середній дохід країн Півдня з приблизно 85 % усього світового населення все ще становить близько 15 % від доходу північних країн.
Данні свідчать про відсутність, поки що, будь-якої
міжкраїнової конвергенції в контексті показників їх

соціально-економічного розвитку. Наприклад, середній дохід десяти найбагатших країн порівняно з
найбіднішими десятьма зріс з 33 разів у 1960 році
до майже 120 разів у 2010 році.
Сучасні розриви в доходах країн настільки великі, що за умов існуючої динаміки, вони будуть
збільшуватися принаймні ще протягом півстоліття,
і це навіть якщо країни що розвиваються, зростатимуть значно швидше, ніж розвинені країни. Такі
асиметрії розвитку в кінцевому результаті можуть
негативно вплинути не тільки на країни, що розвиваються, але і безпосередньо створювати довгострокові виклики для розвинутих країни – через системну міграцію, зростаючи потреби фінансової допомоги, постійне навантаження на системи
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соціального страхування, зростаючу соціальну напругу. Отже, на наш погляд, впровадження ефективних механізмів вирівнювання таких асиметрій
шляхом координації стратегій та політик соціально-економічного розвитку країн є актуальним завданням для забезпечення сталого довгострокового
зростання в умовах глобалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематика ефективного функціонування механізмів глобальної координації взаємодії держав в
контексті існуючої інституційної архітектури (система багатосторонніх інститутів, принципів, політичних і правових норм, поведінкових стандартів),
досліджується багатьма науковцями.
Наприклад, В. Бренсон, Дж. Френкель та М.
Гольдштейн у своїх дослідження акцентують увагу
на умовах та чинниках добровільного прийняття різними країнами зобов’язань і спільних правил у
сфері економічних відносин [2].
Досліджуючи міжнародну координацію економічної політики, Д. Каррі та П. Левін виокремлюють проблему безперервності процесу управління
процес спільними коригуючими заходами національної економічної політики зацікавленими сторонами для спільного регулюючого впливу на економічні процеси на міжнародному або регіональному
рівнях [3].
У доповіді «Групи Тридцяти» – міжнародної
платформи щодо економічної та політичної координації, – проблематика зосереджується на коригуванні взаємодії між країнами у сферах фіскальної і
грошово-кредитної політики, з метою отримання
взаємної вигоди в існуючих умовах глобальних фінансових ринків: їх викликів та можливостей [4].
Важливий внесок, також в дослідження проблематики впорядкування інституційної архітектури глобальної координації внесли роботи В. Батлера, Р. Марстона [5], Д. Лук’яненка, Т. Кальченка
[6], Б. Меркуріо [7], Дж. Стігліца [8] та інших науковців.
Виокремлення невирішеної частини проблеми. Пошук ефективних шляхів координації тривав протягом минулого століття і триває зараз, незважаючи на низку об’єктивних чинників що заважають цьому процесу. Міжнародна координація
можлива в різних інституційних форматах, які можуть бути класифіковані залежно від того, як приймаються рішення: децентралізовано (тобто кожним
учасником) або централізовано (за умови делегування учасниками частини своїх повноважень центру що здійснює таку координацію), а також приймаються ці рішення кожен раз на основі переговорів/консенсусу, або на основі заздалегідь
узгоджених правил і прийнятих учасниками зобов’язань.
Серед міжнародних організацій є такі, які здійснюють централізовану координацію політик, переважно на основі заздалегідь прийнятих правил і
угод, використовуючи делеговані їм ресурси і повноваження (наприклад, Світовий банк), а також
такі, які координують політику учасників на основі
поєднання угод і переговорів (наприклад, Всесвітня
торгова організація). Прикладом децентралізованої
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координації на основі переговорів є саміти G-7 і G20, країни що підписали Паризьку угоду по клімату.
Проте, незважаючи на зростання комплексної
взаємозалежності світу, досі залишається невизначеним які принципи повинні бути покладені в основу функціонування механізмів глобальної координації, які механізми більш ефективно будуть здатні забезпечувати більш високий ступінь
координації та спільного регулювання глобальних
процесів.
Мета статті. Метою статті є систематизація та
класифікація інституціональної архітектури системи глобальної координації за ознаками компетентністьної спеціалізації (векторами стратегій) її
ключових агентів та виокремлення ієрархічності рівня реалізації їх координаційних політик.
Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи
численні дослідження науковців з даної тематики
можна визначити міждержавну координацію як добровільне прийняття різними країнами зобов’язань
і спільних правил у сфері економічних стосунків,
які можуть мати двосторонні і багатосторонні форми. У свою чергу, координація економічного розвитку країн потрібна для спільного ухвалення рішень урядами на підставі компромісів та домовленостей (правові норми, процедури, зобов’язання,
стратегії та рекомендації) в сфері політики та практики.
Розглядаючи міжнародну координацію як системний процес, можна виокремити її наступну ієрархію.
Перший рівень є обмін інформацією (про відповідні значення процентних ставок, теперішній і
майбутній курс внутрішньої макроекономічної політики). Це мінімальний спосіб координації між
двома або більшою кількістю країн. Він призводить
до кращого розуміння того, як може бути упереджений конфлікт і де лежить найбільша невизначеність. Обмін інформацією забезпечує основу для
активнішої координації.
Взаємно узгоджена політика є другим рівнем
координації − кожна країна бере до уваги цілі і політику інших країн, формулюючи свою власну політичну позицію. При цьому, країни переслідують
взаємно сумісні значення макроекономічних параметрів.
Третій рівень − спільна дія, ще один крок уперед щодо домовленостей про спільні дії задля досягнення бажаних цілей. Мається на увазі не лише домовленість про відповідні значення параметрів, але
і спільні дії задля їх досягнення.
Міжнародні
організації
є
важливими
суб’єктами міжнародної політики, особливо у критичні періоди, оскільки вони мають повноваження
медіації, вирішення суперечок, підтримки миру, застосування санкцій тощо. Вони також допомагають
в управлінні різними ключовими сферами починаючи від глобальної політики в галузі охорони здоров'я і завершуючи монетарною політикою у
всьому світі [9].
Таким чином, координаційні зусилля всіх міжнародних суб’єктів та їх стратегії можна розглядати
через призму досягнення сталого розвитку, який

Sciences of Europe # 57, (2020)
означає розробку правильного поєднання економічної, соціальної та екологічної політик.
Враховуючи вищезазначене, з метою систематизації та класифікації інституціональної архітек-
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тури глобальної координації можна схематично зобразити координаційні взаємовідносини основних
суб’єктів глобального середовища на різних ієрархічних рівнях, за ознаками їх компетентністьної
спеціалізації (див. Рис.1).

Низхідна та висхідна координація є вертикальною координацією. Іншими словами, така форма
координації дозволяє проводити обмін інформацією, узгоджену політику та спільні дії на різних рі-

внях глобальної системи. Своєю чергою, горизонтальна координація досягається в процесі діяльності різних суб’єктів, що працюють на одному рівні.
Проте, координація широко не використовується в реальній економіці на глобальних рівнях.
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Міжнародна координація тільки успішна в поясненні (але не більше того) ряду проблем; немає ніякого емпіричного дослідження, яке намагається
визначити вигоди від координації. Загалом, аргументи на користь координації економічної політики
полягають в позитивному ефекті міжнародної передачі наслідків економічної політики, тобто зміни
політики в одній країні впливають на інші країни.
Таким чином, країни можуть досягати кращих результатів, якщо їх уряди домовляються разом про
спільно скоординовану політику, зважаючи на взаємозалежність між економіками їхніх країн.
Також, можна виокремити ряд бар’єрів на
шляху до глобальної координації. По-перше, важливо згадати, що координація не обов’язково призводить до поліпшення економічного стану. Якщо
до суб’єктів, які впроваджують політику немає ніякої довіри, координація скоріше погіршить ситуацію замість того, щоб покращити її. По-друге, існує
ризик того, що уряди спільно впроваджуватимуть
неправильну політику замість того, щоб виправляти власні помилки і макроекономічна координація виявіться не ефективною.
Більш того, деякі дослідники, зокрема Дж.
Франкель, також відмічають, що уряди мають тенденцію «зраджувати» своїм словам і не можуть довіряти один одному. Уряди також можуть мати різний погляд на економічну політику та світову економіку, або можуть мати різні цілі. Зазначається і
проблема того, що через політичні і конституційні
обмеження в країнах уряди не можуть ефективно
координувати свої дії [10].
Розглядаючи аспекти координації з інституційної точки зору міжнародних організацій, слід зазначити, що уряди намагаються обговорювати та координувати економічні політики, використовуючи інструменти міжнародних організацій, зокрема таких
як Світова організація торгівлі, Організація економічного співробітництва та розвитку, Світовий
банк та Міжнародний валютний фонд, а також проводячи неформальні економічні форуми, такі як Паризький Клуб, Група 7 та Група 20 тощо.
Держави (національні економіки) втрачають
функцію основного структурного елемента світової
економіки. Нині можна говорити про глобальну інституціалізацію економіки, а саме: по-перше, інтернаціоналізуються традиційно «внутрішні» сфери
державного регулювання, а по-друге, частина економічних процесів вже не підпадає під регулювання державою і потребує узгодження заходів з багатьма країнами і глобальними організаціями.
Однак, на нашу думку, це піднімає проблему
ефективності наддержавного втручання, оскільки
ефективність буде тим більшою, чим більшу частку
власного суверенітету країни-члени делегуватимуть глобальним інститутам, чим повнішим буде
процес дотримання державами спільно розроблених правил регулювання не тільки власної зовнішньоекономічної діяльності і внутрішньої економічної політики [6].
З точки зору ефективності функціонування механізму глобальної координації можна окреслити
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проблему прийняття рішень міжнародними організаціями. Існує значна різниця у спроможності міжнародних організацій приймати рішення. Можна
виокремити такі основні фактори впливу на прийняття рішень:
 кількість держав-учасників організації;
 неоднорідність інтересів;
 правила прийняття рішень щодо затвердження політики.
Загалом, їх аналіз підтверджує, що на здатність
міжнародної організації приймати рішення негативно впливають велика кількість членів організації,
висока неоднорідність і вимогливі правила щодо
прийняття рішень.
Серед викликів впровадженню ефективних механізмів міжнародної координації можна зазначити
такий аспект, як лобізм. Очевидно, що міжнародні
організації дедалі більше стають інструментом лобізму, що призводить до їх надмірної політизації.
Частина країн відчуває себе виключеними з порядку денного міжнародних організацій, більш
того, для більшості бідних країн участь у міжнародній системі координації відстоювання власних інтересів є не завжди ефективною.
Окремим важливим аспектом є і те, що країни
можуть мати різні обставини та економічний стан,
і, відповідно, можуть виникнути розбіжності щодо
того, чи всі країни повинні докладати рівних координаційних зусиль.
Висновки та пропозиції. Координація в рамках міжнародного інституційного середовища залишається важливою темою в сучасній економіці. Варто зазначити, що конкуренція країн є грою з нульовою сумою - вигоди однієї країни є збитками
для іншої. Відповідно, розвиток країн за умов лише
суперництва та боротьби без належної координації
призведе до кризи не тільки у країнах, що розвиваються, але навіть у розвинених країнах. Розуміння
цього і підштовхує до подальшого розвитку сучасну глобальну інституційну архітектуру.
У свою чергу, взаємозв’язки в інституційній
архітектурі середовища глобальної координації є
досить багатовекторними та ієрархічними, що за
певних умов негативно позначається на ефективності координаційних зусиль. Підвищення довіри між
суб'єктами міжнародної політики, делегування частини повноважень глобальним інститутам, мінімізація неоднорідності інтересів членів міжнародних
організацій та зменшення політизації рішень, спрощення правил їх прийняття зможуть підвищити
ефективність рішень суб’єктів міжнародної політики на різних рівнях інституціональної архітектури системи глобальної координації. Чесний обмін
інформацією, спільні дії або взаємоузгоджена політика в рамках глобальної координації зможуть призвести до кращих результатів економічного, екологічного та соціального розвитку країн та світову загалом.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню відповідності стратегічної реструктуризації енергетики В’єтнаму
глобальним трендам. Зазначено, що попередня модель функціонування енергетики В’єтнаму вже не відповідає вимогам, які висувають до цієї галузі економіка, держава та суспільство. Виокремлено проблеми
щодо енергетичної безпеки, достатності, доступності, якості екологічності енергетики, які обумовили потребу в реструктуризації цієї галузі народного господарства В’єтнаму.
Аналіз напрямів реструктуризації енергетики В’єтнаму дає змогу стверджувати про їх відповідність
ключовим сучасним глобальним трендам, що відображено в нормативно-правових актах та офіційних публікаціях. Разом з тим, практична реалізація напрямів реструктуризації енергетики В’єтнаму здійснена
різною мірою.
ABSTRACT
The article examines the compliance of restructuring directions Vietnam's energy in global trends. The previous model of functioning of Vietnam's energy no longer meets the requirements of the economy, state, and
society. Issues related to energy security, sufficiency, availability, and environmental quality of energy, which
necessitated the restructuring of this sector of the Vietnamese economy, were covered.
Empirical analysis shows that they are in line with key current global trends, as reflected in regulations and
official publications. At the same time, the practical implementation of Vietnam's energy restructuring in different
directions has been carried out to varying degrees.
Ключові слова: В’єтнам, енергетика, стратегія, реструктуризація, глобальний тренд.
Keywords: Vietnam, energy, strategy, restructuring, global trend.
Постановка проблеми. Підвищена увага світової спільноти до якості, достатності, безпеки,
екологічності та доступності енергетичних ресурсів обумовила глобальні тренди розвитку галузі, які
відображені в концепції четвертого енергопереходу. Розвиток енергетики в кожній країні має спе-

цифіку, що відображено у національних стратегічних документах. Разом з тим, на сучасному етапі
глобалізації окрема країна має враховувати глобальні тренди розвитку енергетики, що забезпечує
міжнародну конкурентоспроможність. Відтак дослідження відповідності стратегічної реструктуриза-
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ції енергетики В’єтнаму глобальним трендам вбачається актуальним та важливим науковим завданням.
В процесі дослідження були використані такі
загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу та
синтезу (для виявлення причинно-наслідкових
зв’язків напрямів реструктуризації енергетики
В’єтнаму); компаративного аналізу (для порівняння напрямів реструктуризації енергетики В’єтнаму та основними трендами розвитку глобальної
енергетики); статистичний метод (для емпіричного
аналізу); графічний метод (для унаочнення статистичної інформації).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основними глобальними трендами реструктуризації
світової енергетики науковці вбачають: 1) зниження енергоінтенсивності; 2) зростання питомої
ваги відновлюваних джерел; 3) лібералізацією галузевих енергетичних ринків; 4) впровадження інновацій; 5) широке застосування інформаційних технологій (Smart Grid); 6) поширення мереж з розосередженою генерацією (за матеріалами [1; 2; 3]).
Розкриття тематики реструктуризації енергетики
В’єтнаму на сучасному етапі розвитку глобалізації
представлено в працях багатьох науковців, зокрема
[4; 5; 6; 7]. Обґрунтування результатів дослідження
здійснено на емпіричному аналізі статистичних матеріалів Світового банку та транснаціональної енергетичної компанії (BP).
Мета дослідження. Основною метою статті
визначено дослідження відповідності стратегічної
реструктуризації енергетики В’єтнаму глобальним
трендам розвитку цієї галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Послідовне здійснення ринкових перетворень економіки В’єтнаму позначилось високими темпами
економічного росту та рівня життя населення, що
обумовило підвищений попит на енергоресурси.
Для країни, що має вищі за світові темпи економічного зростання, якою є В’єтнам, стратегічний розвиток енергетики набуває особливого значення.
Оскільки з причин національної безпеки та загаль-
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нонаціонального значення галузі енергетика на певному етапі розвитку економіки В’єтнаму залишалась одержавленою, зарегульованою та монополізованою сферою, що було доречним. Однак у міру
ринкових перетворень в інших секторах народного
господарства відсутність кон’юнктурних сигналів в
енергетиці призвела до низки проблем. Передусім,
це проблема достатньої, доступної та якісної електроенергії. Оскільки енергетика має забезпечити як
підвищений попит з боку інших галузей народного
господарства, так і з боку населення та комунальних служб. Доступність електроенергії та її якість
наразі не однакова на всій території В’єтнаму. Також залишається проблема забезпечення енергетичної незалежності В’єтнаму, що враховується при
прийнятті рішень щодо міжнародної співпраці у
питаннях імпортування енергоресурсів, залучення
іноземних інвестицій та технологій. Так, під час
В’єтнамського економічного форуму було зазначено, що «В'єтнам переходить від експортера до імпортера енергії, залежність від імпорту енергії зростає» [15]. Іншими проблемами є екологічні,
пов’язані як із значними площами затоплених під
водосховищами земель, так і з забрудненням атмосферного повітря викидами ТЕС, які працюють на
вугіллі, а також з наслідками змін клімату. Тому постало нагальне питання реструктуризації цієї галузі
народного господарства В’єтнаму, але з урахуванням не тільки завдань та власних можливостей, але
й сучасних глобальних трендів та найкращих практик, що відображено в актуальних стратегічних документах країни [12; 13; 14].
Споживання первинної енергії протягом 19902019 рр. у В’єтнамі (права шкала) та світі (ліва
шкала) зростає, але з 2010 р. економіка В’єтнаму
споживає вищими темпами первинну енергію, яка у
даному вимірі включає комерційні види палива, у
тому числі сучасні відновлювані джерела енергії,
що використовуються для виробництва електроенергії (рис. 1). Так, за десятиліття з 2008 до 2018 рр.
середній приріст споживання первинної енергії у
В’єтнамі становив 8,7%, тоді як у світі − 1,7% [8].

Рис. 1. Споживання первинної енергії у В’єтнамі та світі, екзаджоулі, 1990-2019 рр. (побудовано за
даними [8])
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Глобальним трендом є зменшення енергоінтенсивності (відносного показника споживання первинної енергії у ВВП). Як демонструє рис. 2, споживання первинної енергії у В’єтнамі на 1000 дол.
США у ВВП у постійних цінах протягом 1993-2009

23
та 2011-2014 рр. було нижче загальносвітового показника, а з 2011 р. має понижувальну тенденцію,
що є свідченням відповідності глобальним трендам
(рис. 2).

Рис. 2. Споживання первинної енергії у В’єтнамі та світі, кг нафтового еквівалента на 1000 дол. США
ВВП (у постійних цінах, де базовий – 2017 р.), 1993-2015 рр. (побудовано за даними Світового банку [8])
Відносний показник споживання первинної
енергії на душу населення у світовому вимірі протягом 1990-2019 рр. демонструє поступове зростання. Значно менші значення спостерігаються
протягом всього досліджуваного періоду у В’єтнамі, але зростання відбувається прискореними те-

мпами (рис. 3). Ця тенденція наближення рівня споживання первинної енергії на душу населення Соціалістичної республіки В’єтнам (СРВ) глобальному тренду, зниження енергоємності та підвищення
енергоефективності
відповідає
і
стратегічним засадам, які представлені в нормативно-правових актах та офіційних публікаціях СРВ.

Рис. 3. Споживання на душу населення первинної енергії, гігаджуль на душу населення, 1990-2019 рр.
(побудовано за даними BP [9])
Зокрема, положенням, які викладені в резолюції «Про орієнтири Національної стратегії розвитку
енергетики В'єтнаму до 2030 року з перспективою
до 2045 року». Разом з тим, в резолюції, підписаній
Президентом В’єтнаму Нгуєн Фу Чонгом відмічається, що «ефективність генерації та використання
енергії все ще залишається низькою» [10].
Глобальні тренди свідчать про поступове підвищення як споживання, так і електрогенерації з
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), але у загальносвітовому вимірі споживання перевищує попит

протягом досліджуваного періоду (згідно з даними
BP [9]). У той час як статистичні дані демонструють
стрімкий ріст цієї підгалузі та ринкову рівновагу у
В’єтнамі (співпадіння обсягів споживання електроенергії та електрогенерації з ВДЕ). Зазначимо, що
В’єтнам має значний не використаний потенціал
ВДЕ (зокрема, вітрової з розрахунковим потенціалом 500-1000 кВт-год / м2 на рік та сонячної з 15001800 кВт-год / м2 на рік (згідно з даними [15])).
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Рис. 4. Споживання та генерація відновлюваної енергії у В’єтнамі (% від загального кінцевого
споживання енергії), екзаджоулі, 1990-2019 рр. (побудовано за даними BP [9])
Середньорічні темпи приросту відновлюваної
енергетики В’єтнаму протягом 2006-2019 рр. різко
коливались (рис. 5). При цьому відмітимо більш як
півтора разове перевищення середньорічних темпів
приросту відновлюваної енергетики В’єтнаму про-

тягом десятиріччя 2008-2018 рр. порівняно з загальносвітовими темпами, тоді як у 2019 р. різко збільшились і споживання, і генерація у В’єтнамі
(темп приросту у 2019 р. порівняно з 2018 р. збільшився у 9,5 рази, або на 846%) за даними BP [9].

Рис. 5. Середньорічні темпи змін споживання та генерації відновлюваної енергії у світі (1990-2019 рр.)
та В’єтнамі (2006-2019 рр.), % (побудовано за даними BP [9])
Такий потужний приріст обумовлений, з одного боку, здешевленням та доступністю технологій будівництва та підключення до електромереж
об’єктів відновлюваної енергетики, а, з іншого,
впровадженням та уточненням стратегічних рішень
керівництва держави. Зокрема, в «Національній
стратегії розвитку енергетики В’єтнаму на період
до 2020 р. з перспективою до 2050 р.» від 27.12.2007
р. було встановлено конкретні цілі «збільшити частку нових та ВДЕ приблизно від загальної кількості
комерційної первинної енергії до 3% до 2010 р.;
близько 5% до 2020 р. та 11% до 2050 р.» [12]. В
«Стратегії промислового розвитку до 2025 р. з перспективою до 2035 р.» від 9.06.2014 р. вже були
встановлені такі індикатори до 4,22% до 2010 р.;
5,85% до 2015 р.; 6,9% до 2025 р. та 8,64% до 2035
р. [13] Також в даній стратегії виокремлено такі
пріоритетні підгалузі ВДЕ, як енергія вітру та океанських хвиль, сонячна та геотермальна енергія [13],

хоча на той момент основним видом ВДЕ була біомаса. Відзначимо, що індикатор частки ВДЕ в загальному споживанні первинної енергії 2010 р. досягненні не були, наприклад, станом на 2018 р. становив 3,5%, а станом на 2019 р. – 3,7% (згідно даних
BP [9]).
У 2020 р. були відкориговані попередні індикатори розвитку ВДЕ, так серед конкретних цілей
Резолюції № 55-NQ/TW міститься норма ВДЕ в загальному обсязі первинного енергозабезпечення
має становити 15-20% до 2030 р., та 25-30% до 2045
р. [10].
Відмітимо окремо гідроенергетику В’єтнаму,
обсяги електрогенерації якої поступово знижується
на користь викопного палива (нафта, газ, вугілля)
та інших видів відновлюваної енергетики (рис. 6).
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Рис. 6.
Обсяги гідроелектрогенерації В’єтнаму, терават-годин, 1990-2019 рр., (побудовано за даними BP [9])
Не кожна країна світу має гідро-географічні
ресурси придатні для розвитку гідроелектрогенерації, у той час як В’єтнам має всі передумови для використання цього енергоресурсу. Тому глобальний
показник частки гідроелектрогенерації в електрогенерації суттєво нижчий, ніж показник В'єтнаму на

протязі досліджуваного періоду з 1990 до 2019 рр.
Частка гідроелектрогенерації в електрогенерації
В'єтнаму коливалась з максимальним значенням у
1994 р. (75,2%) та мінімальним – у 2019 р. (28,8%)
(рис. 7).

Рис. 7. Частка гідроелектрогенерації в електрогенерації В'єтнаму та світу, 1990-2019 рр., %
(побудовано за даними BP [9])
Однак відмітимо, що за цим показником спостерігається тенденція наближення В’єтнаму до
глобальних трендів. Оскільки відмінність між показниками В'єтнаму та світу скоротилась більше ніж
вдвічі від 4,2 рази в 1992 р. до 1,8 рази у 2019 р.
(розраховано за даними [9]).
Керівництво В’єтнаму опрацьовувало можливість вирішення проблем в енергетиці за рахунок
атомної енергетики, однак з огляду на безпекові питання. Це і недостатність власних коштів, що у разі
реалізації великомасштабного інвестиційного проекту призвело б до фінансово-економічної залежності від ключового партнера, і застереження з боку
екологів, і зміна кон’юнктури на світовому ринку
технологій побудови АЕС, коли глобальні лідери у

підгалузі ядерної енергетики пропонують більш дешеві та одночасно більш безпечні технології. Тому
в 2016 р. було відтерміновано до 2025 р. розгляд питання щодо впровадження атомної енергетики в національну енергетичну систему В’єтнаму.
Фактично всі глобальні тренди реструктуризації енергетики взаємопов’язані, особливо такі як лібералізація, впровадження інновацій, застосування
інформаційних технологій та поширення мереж з
розосередженою генерацією. Лібералізація світових енергетичних ринків вбачається одним з сучасних глобальних трендів реструктуризації світової
енергетики. Не обійшла ця тенденція і В’єтнам, що
відображено, зокрема, у Резолюції № 55-NQ/TW, де
зазначено, що «конкурентоспроможний енергетич-
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ний ринок не був розроблений комплексно… цінова політика енергоресурсів все ще неадекватна і
не цілком узгоджується з ринковим механізмом та
політикою соціального забезпечення тощо» [10].
Окрім стратегічних документів у СРВ вже розроблено та впроваджено певні інструменти з формування ринкових засад в енергетиці (див, наприклад
[16; 17; 18]). Разом з тим, наразі в’єтнамський бізнес не взмозі забезпечити зростаючий попит, особливо на ринку ВДЕ. У тому числі, з причини широкомасштабних інвестицій у вирішення технічних
потреб для втілення лібералізації, які мають стосуватись модернізації всієї енергетичної системи.
Для прискореної реструктуризації енергетики
потрібно застосовувати нові технології, у тому числі шляхом іноземного інвестування. Разом з тим, у
В’єтнамі з міркувань безпеки досі зберігаються
ускладнені механізми залучення іноземних інвестицій в енергетику [4]. Це певною мірою стримує
реструктуризацію галузі у відповідності до цих глобальних трендів. Тому, як зазначено в Резолюції №
55-NQ/TW «продуктивність праці в деяких регіонах залишається низькою, бракує зв'язку між підгалузями, між виробництвом та передачею енергії»
[10]. Однак, вже опрацьовуються інструменти щодо
усунення цих бар’єрів.
Висновки. Попередня модель функціонування
енергетики В’єтнаму вже не відповідає вимогам,
які висувають до цієї галузі економіка, держава та
суспільство. Проблеми енергетичної безпеки, достатності, доступності, якості екологічності енергетики обумовили потребу в реструктуризації цієї галузі народного господарства В’єтнаму.
Аналіз напрямів реструктуризації енергетики
СРВ дає змогу стверджувати про їх відповідність
ключовим сучасним глобальним трендам, що відображено в нормативно-правових актах та офіційних
публікаціях держави. Разом з тим, практична реалізація напрямів реструктуризації енергетики В’єтнаму здійснена різною мірою. Досягнуто значних
успіхів у зниженні енергоінтенсивності ВВП, зростанні питомої ваги ВДЕ. Розпочато лібералізацію
галузевих енергетичних ринків. Закладено регулятивні підвалини для більш широкого впровадження
інновацій; застосування інформаційних технологій
та поширення мереж з розосередженою генерацією,
у тому числі для залучення з цією метою іноземних
інвестицій.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню нагальних проблем податкового регулювання інноваційних процесів
та вдосконаленню напрямів організаційно-економічному механізму податкового стимулювання з метою активізації інноваційних процесів на сільськогосподарських підприємствах України. Доведено, що ефективна податкова політика забезпечує стимулювання розвитку галузей, підприємств та регіонів, та має відповідати сучасним засадам інноваційної політики держави. Обґрунтовано, що оптимальний, відносно низький, рівень податкового навантаження відіграє важливу роль у підвищення інноваційної активності
підприємств та має високий ступінь імплементації підприємств до податкового планування. Відзначено,
що податкове планування та оптимізація залишаються найбільш дієвими способами зниження залежності
розвитку підприємства від впливу держави. У статті наведено методичні рекомендації щодо формування
механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності та запропоновано алгоритм організації такої
діяльності на макро- та мікрорівні.
ABSTRACT
The article is devoted to studying the urging problems of tax regulation of innovation processes and improving
the organizational and economic mechanism of tax incentives in order to intensify innovation processes in agricultural enterprises of Ukraine. It is proved that an effective tax policy provides incentives for industries, enterprises, and regional development, and must meet the modern principles of innovation policy. It is substantiated
that the optimal, relatively low level of tax burden plays an important role in increasing the innovative activity of
enterprises and has a high degree of implementation of enterprises in tax planning. It is noted that tax planning and
optimization remain the most effective ways to reduce the dependence of enterprise development on state influence. The article provides methodological recommendations for the formation the mechanism of tax incentives for
innovation and proposes an algorithm for organizing such activities at the macro and micro levels.
Ключові слова: податкове регулювання, податкове стимулювання, податковий механізм, інновації,
інноваційна діяльність, організація податкового стимулювання, сільськогосподарське підприємство.
Keywords: tax regulation, tax stimulation, tax mechanism, innovations, innovative activity, organization of tax
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Постановка проблеми. В сучасних ринкових
умовах господарювання інноваційний розвиток стає
одним з основних напрямів вдосконалення діяльності
підприємств, в тому числі і сільськогосподарських
підприємств, та має бути направлений на створення
інноваційної структури, відновлення основних фондів і технологій (оновлення виробництва, підвищення
якості і кількості продукції, появи нових товарів та послуг), удосконалення управління підприємства, впровадження ефективних інноваційно-інвестиційних
проектів. При цьому, здійснення ефективної інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств

можливе лише за активної та свідомої участі держави.
Від того на скільки ефективно буде організовано механізм державної підтримки інноваційного розвитку
сільськогосподарських підприємств буде залежати
стійкий соціально-економічний розвиток аграрної галузі та сільських територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок у дослідження особливостей податкового регулювання інноваційної діяльності, можливості застосування спеціальних методів та інструментів
податкового стимулювання для активізації інновацій-
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ний процесів приділено увагу у працях таких науковців: С. Глазьєва, А. Даниленка, О. Десятнюка, С. Захаріна, Ю. Іванова, А. Крисоватого, І. Майбурова, О.
Шнипка та ін. Проблемами управління інноваційною
діяльністю підприємств присвячені праці таких науковців: В. Геєць, С. Ілляшенко, С. Лабунська, Т. Пашута, А. Пилипенко, О. Прокопішина та ін. Разом з
тим, слід зазначити, що реалії сьогодення свідчать про
необхідність поглиблення методичного підходу до
організації податкового стимулювання інноваційної
діяльності як на макро-, так і на мікрорівні.
Постановка завдання. Метою статті є розкриття нагальних проблем та напрямів вдосконалення
податкового механізму з метою активізації інноваційних процесів на сільськогосподарських підприємствах України на сучасному етапі. Завданням
цього дослідження є розробка методичних рекомендацій щодо організації податкового стимулювання
інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Керуючи податковим механізмом, держава отримує
можливість стимулювати економічний розвиток або
стримувати його. Загалом податковий механізм визначає роль податків у суспільстві, яка постійно змінюється в залежності від зміни діяльності держави.
Утім, якщо податкова політика направлена на розвиток та стимулювання інноваційної діяльності,
включаючи впровадження досягнень науки і техніки
у сферу практичного використання сільськогосподарських підприємств, потрібно запровадити дієвий податковий механізм. Звідси, потрібно застосовувати
виважені та обґрунтовані податкові інструменти державного регулювання аграрного сектора, які б сприяли інноваційній активності і подальшому розвитку
аграрного бізнесу.
Як відзначив науковець О. С. Шнипко [1, c.
148-149], що «податкова політика будь-якої держави повинна визначатися не сьогоденними потребами наповнення доходної частини бюджету, а основуватися на довгострокових цілях стимулювання
конкурентоспроможності вітчизняних виробників,
а отже, й національної економіки в цілому».
В Україні, як і в більшості країн світу, формування доходів бюджету здійснюється шляхом мобілізації податкових, неподаткових та інших надходжень відповідно до чинного законодавства з питань бюджету та оподаткування. У сукупності ці
джерела утворюють дохідну частину державного та
місцевих бюджетів. Варто відзначити, що податкові надходження становлять основну частину доходів як державного, так і місцевих бюджетів. Відповідно до ст. 8 Податкового кодексу України [2], податки поділяються на: загальнодержавні та місцеві
податки та збори.
До загальнодержавних податків належать: податок на прибуток підприємств; податок на доходи
фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; екологічний податок; рентна плата та
мито.
До місцевих податків та зборів належать: податок на майно; єдиний податок; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір.
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Оскільки стимулювання інноваційної діяльності носить, як правило, ризикований характер, то
влада не зацікавлена у витрачанні бюджетних коштів на інноваційні проекти, ефективність яких не
піддається відносно точному визначені. Говорячи
про кошти місцевого бюджету, які надходять до
сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних
територіальних громад, повинні бути спрямовані на
розвиток цих територій. У даному випадку можливе впровадження механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності, коли державний
бюджет недоотримає податкових надходжень в системі податкових стимулів інноваційної діяльності.
Основними податками, в рамках яких слід
впроваджувати стимулюючі механізми для активізації інноваційних процесів на підприємстві, є, як
правило, податки, що мають найбільше податкове
навантаження на суб’єкт господарювання, а саме –
податок на додану вартість, податок на прибуток
підприємств.
Потрібно зауважити, що надмірне податкове
навантаження є негативним чинником державної
податкової політики, яке відповідним чином впливає на економіку країни, спричиняючи її значну тінізацію, стримує ділову активність суб’єктів господарювання, уповільнює зростання валового внутрішнього продукту, негативно впливає і на
інвестиційний клімат України та сприяє гальмуванню інноваційних процесів [3, c. 215].
Зниження податкового навантаження є основою успішного функціонування національної економіки України та може слугувати вирішальним
поштовхом низки позитивних зрушень в економічній і податковій сферах нашої країни.
Інтереси суб'єктів господарювання, що лежать
в основі зниження податкового навантаження, вивільнення фінансових ресурсів, що спрямовуються на
нейтралізацію чинників, що перешкоджають розвитку інноваційної діяльності, і необхідних для створення комерційно успішної інноваційної продукції.
Інтереси держави, що свідомо йде на зниження
податкового навантаження суб'єктів господарювання при здійсненні ними інноваційної діяльності,
орієнтовані на національні інтереси країни і полягають у підвищенні обсягів інноваційної продукції
та її частки в загальному обсязі продажів продукції
на внутрішньому і світовому ринках, збільшення
сальдо експорту-імпорту інноваційних технологій,
зростанні обсягу внутрішніх витрат на дослідження
і розробки та їх частки у валовому внутрішньому
продукті, підвищення числа вітчизняних інноваційних підприємств та ін.
В умовах динамічного розвитку інноваційних
процесів у всіх галузях національного господарства
України та реформування економіки в цілому та податкової політики, зокрема, виникає необхідність розроблення науково обґрунтованих методичних підходів до організації податкового стимулювання
інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств в контексті отримання соціального, екологічного та економічного ефекту, що повною мірою за-
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лежить від адекватності інституційних змін податкових відносин та механізмів їх реалізації вимогам суспільства.
Під організаційно-економічним механізмом
податкового стимулювання інноваційної діяльності
слід розуміти сукупність організаційних форм і
економічних важелів, взаємодія яких сприятиме заохоченню сільськогосподарських підприємств до
активних проявів інноваційної діяльності з метою
одержання економічних, екологічних, соціальних
чи інших ефектів.
Складність формування механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств полягає в тому, щоб
об’єднати елементи інноваційної, податкової та аграрної політики таким чином, щоб дії з боку держави у вигляді надання податкових стимулів, заохотили сільськогосподарських товаровиробників
здійснювати інноваційну діяльністю.
Таким чином, теоретичне обґрунтування та
практична реалізація механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності повинна визначатись загальнодержавними процесами соціальноекономічних перетворень в Україні, стати дієвим
інструментом макроекономічної стабілізації та зростання.
Аналіз процесу формування механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності показує, що він повинен включати етапи: визначення цілей податкового стимулювання інноваційної діяльності
сільськогосподарських
підприємств,
вирішення проблемних аспектів та гармонізації
інноваційної та податкової політики, розробки концепції, стратегії і тактики податкового стимулювання інноваційної діяльності, аналіз ефективності і
результативності податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підпри-
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ємств та завершуватися етапом формування механізмів практичного здійснення податкового стимулювання, що дозволяють ефективно реалізувати стратегію і тактику інноваційної діяльності підприємства.
Алгоритм практичної реалізації цих етапів представлено на рис. 1.
Основою для практичної реалізації формування механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств є модель інноваційного розвитку сільського
господарства.
Сучасні інноваційно-активні сільськогосподарські підприємства – це підприємства, які впроваджують науково-технічні досягнення у виробництво, які витрачають на інновації значні фінансові
ресурси, постійно нарощують кадровий потенціал
інноваційної діяльності, вносять якісні зміни до організації та системи управління виробництвом та
можуть одночасно реалізовувати ряд інноваційних
проектів. Однак переважна більшість сільськогосподарських підприємств України продовжує вести
традиційну та застарілу форму виробничо-господарської діяльності. Тобто інноваційні процеси на
українських підприємствах є нестійкими та позбавлені чітких довгострокових стимулів.
Створення дієвого механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності визначає необхідність її взаємозв'язку зі стратегічними, тактичними й проміжними цілями інноваційної політики
держави та практичної реалізації відповідних пріоритетів в системі оподаткування.
До цілей податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств можна віднести: підвищення інноваційної активності та конкурентоспроможності, вдосконалення якості та екологічності продукції,
підвищення ефективності виробництва та ін.
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Рис. 1 Алгоритм механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств
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Наступній етап формування механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств – це вирішення проблемних аспектів та гармонізації інноваційної та податкової політики.
Оскільки, на сьогодні одним з головних стратегічних пріоритетів української економіки, в тому
числі модернізації аграрного сектору, має стати податкове стимулювання, орієнтоване в основному на
підтримку і інноваційний розвиток агробізнесу.
Для цього необхідне рішення цілого ряду завдань,
які представлені на рис. 1 в блоці інноваційної та
податкової політики. Тому при запровадженні механізму податкового стимулювання інноваційної
діяльності сільськогосподарських підприємств потребують вирішення наступні завдання:
1) виявлення та обґрунтування пріоритетних
напрямів податкового стимулювання інноваційної
діяльності сільського господарства;
2) розробка основних елементів механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності
сільського господарства;
3) вибір інструментів або виділення форм податкового стимулювання інноваційної діяльності з
урахуванням особливостей оподаткування сільськогосподарських товаровиробників;
4) визначення суб’єктів та періоду податкового
стимулювання;
5) розробка методики оцінки ефективності податкового стимулювання інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств.
Ключову роль в податковому стимулюванні
інноваційної діяльності необхідно приділити організаційним питанням не тільки на рівні державі, але
й на рівні підприємств, котрі підпадатимуть під податкове стимулювання.
Податкова робота – це діяльність держави та її
органів, а також платників в процесі правового регламентування, нарахування, сплати та зарахування
податків і податкових платежів, а також контролю
за своєчасністю та повнотою їх надходження до
бюджету [4].
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Проте, не тільки на рівні держави повинна відбуватися зазначена діяльність, але й підприємства
на своєму рівні повинні прагнути отримати податкове стимулювання їх інноваційної діяльності.
В сучасних умовах, коли держава не прагне
знизити свою роль у фінансовому житті країни, і
податки продовжують надавати часом вирішальний
вплив на тактику і стратегію розвитку бізнесу – податкове планування та оптимізація залишаються
найбільш дієвими способами зниження залежності
розвитку організації від впливу держави.
Основні проблеми стимулювання інноваційної
діяльності сільськогосподарських підприємств нашої країни, а саме – брак власних фінансових коштів, труднощі залучення коштів банку і зовнішніх
інвесторів, відсутність фінансової підтримки з боку
держави – мають неоднозначну природу і залежать
від багатьох факторів. Однак, деякі експерти пов'язують сутність даної проблеми з податковим фактором. Така позиція обумовлена тим, що податки
зменшують ту частину коштів підприємства, яка
потенційно могла б бути інвестована в інноваційну
діяльність.
Податкове стимулювання, за відсутності додаткових власних коштів та коштів інвесторів, дасть
змогу підприємствам продовжити інноваційну діяльність, оскільки податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств може стати своєрідним інвестиційним кроком з боку держави.
Для забезпечення підвищення рівня інноваційного розвитку сільськогосподарського підприємства необхідний ефективний організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності, що забезпечує формування та реалізацію такого
варіанту розвитку, який забезпечить найкращі кінцеві результати в ситуації, що склалася.
Реалізація заходів щодо організації інноваційної діяльності та механізму податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, на наш погляд, повинна здійснюватися в послідовності, представленої на рис. 2.
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Рис. 2. Алгоритм механізму організації та податкового стимулювання інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств
Ідея інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств має на меті підвищення якості
сільськогосподарської продукції, одержання конкурентних переваг, підвищення ефективності виробництва, максимізація прибутку. Інноваційний розвиток є підґрунтям підвищення показників фінансової
результативності
і
ефективності

функціонування сільськогосподарських підприємств.
Доцільність здійснення інноваційної діяльності залежить від того, наскільки виробнича система
підприємства готова сприйняти ту чи іншу інновацію. Саме тому на сучасних підприємствах достатньою умовою активізації інноваційної діяльності
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підприємства є наявність високого рівня їх інноваційної сприйнятливості.
Як зазначають О. М. Ястремська та Т. П. Близнюк, інноваційна сприйнятливість – це ступінь готовності, зацікавленості та можливості підприємства постійно оновлювати фактори внутрішнього середовища шляхом виявлення інновацій, їх розрізнення за
ознаками та оцінювання необхідності їх впровадження з метою підвищення конкурентоспроможності [5].
Інноваційна сприйнятливість позитивна, коли
виробнича система зацікавлена і підготовлена до
впровадження інновацій, негативна, в свою чергу,
передбачає заперечення інновацій, коли вони суперечать інтересам підприємства, або коли виробнича
система не готова до їх впровадження, а в керуючій
підсистемі відсутні ефективні важелі впливу.
Також, потрібно провести детальний аналіз
внутрішнього середовища, вивчити всі наявні ресурси підприємства, інноваційний потенціал, можливості залучення інвестицій та зробити висновок про
готовність підприємства до інноваційної діяльності.
Відомо, що для успішного здійснення інноваційної діяльності необхідна належна фінансова
база, яку в ринкових умовах слід формувати не
лише за рахунок методів прямого фінансування, а й
на основі використання опосередкованих важелів,
таких як податки.
Загалом організація податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарського підприємства передбачає здійснення послідовних етапів, а саме:
1) вибір методів (матеріальне, нематеріальне),
способів чи інструментів податкового стимулювання
інноваційної діяльності сільськогосподарського підприємства;
2) визначення тривалості (інтенсивності) податкового стимулювання (короткострокове, середньострокове, довгострокове);
3) апробація методів податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарського підприємства;
4) контроль і оцінка ефективності податкового
стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарського підприємства;
5) удосконалення методів і форм стимулювання.
Отже, ефективний механізм організації податкового стимулювання в системі управління інноваційною діяльністю сільськогосподарських підприємств орієнтований на максимальне використання
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усіх особливостей чинного законодавства з метою
досягнення найвищого фінансового результату
шляхом законної оптимізації господарської діяльності підприємства з позиції її податкових наслідків, маючи на меті ефективне впровадження інноваційних процесів на сільськогосподарських підприємствах.
Висновки. Формування інноваційної моделі розвитку підприємств АПК України можливо лише за
активної державної підтримки. При цьому, зважаючи
на відсутність додаткових власних коштів та коштів
інвесторів, податкове стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств може
стати своєрідним інвестиційним кроком з боку держави. Ефективно організований механізм податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств сприятиме вирішення
комплексу задач як на макрорівні: загальне збільшення застосування інноваційних розробок, збільшення числа вітчизняних інноваційних підприємств,
збільшення сальдо експорту-імпорту інноваційних технологій, зростання обсягу внутрішніх витрат на дослідження і розробки та їх частки у валовому внутрішньому продукті та ін., так і на мікрорівні: підвищення
якості сільськогосподарської продукції, одержання
конкурентних переваг, підвищення показників фінансової результативності і ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств.
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АНОТАЦІЯ
Приведений перелік критичних загроз економічній безпеці України розрахований за останні дев’ять
років. Методом когнітивного моделювання встановлені цільові фактори впливу на рівень економічної безпеки, фактори – важелі та фактори- індикатори стану ситуації.
ABSTRACT
The list of critical threats to Ukraine’s economic security is calculated over the past nine years. The method
of cognitive modeling sets target factors for the impact on the level of economic security, factors - leverage and
factors- indicators of the situation.
Ключові слова: економічна безпека, фактори, когнітивне моделювання, когнітивна карта, матриця.
Keywords: economic security, factors, cognitive modeling, cognitive map, matrix.
Постановка проблеми. Забезпечення системного керуючого впливу на темпи економічного росту та рівень економічної безпеки є запорукою ефективного розвитку національної економіки. Встановлення факторів, що найбільш суттєво
впливають на рівень загроз економічній безпеці національної економіки та водночас стимулюють темпи економічного росту є актуальним науковим завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Методологія когнітивного моделювання, запропонована Аксельродом Р. [1], як інструмент
аналізу слабо структурованих проблемно-орієнтованих систем, отримала широке розповсюдження в
практиці наукових досліджень, зокрема в працях
Коско Б. [2], Кунца Г. та О’Доннела С. [3], Зінов’єва
І. [4], Назарової О. [5,6], Кулініч А. [7,8]. Економічна безпека національної економіки досліджувалася такими відомими вітчизняними вченими як
Сухоруков А. [9,10,11,12,13,14], Харазішвілі Ю.
[12,15,16,17], Мартиненко В. [18], Пастернак-Таранушенко Г. [19], Ніколаєв Є.Б. [20], Петрушевська
В. [21], Александрова О. [22], Вареник В. [23], Мартиненко В. [24,25].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Практика використання когнітивного моделювання у дослідженні економічної безпеки національної економіки практично відсутня.
Розвиток методики когнітивного моделювання економічної безпеки повинен відбуватися шляхом емпіричного визначення детермінантних факторів.
Мета статті є визначення детермінантних факторів підвищення рівня економічної безпеки України.
Виклад основного матеріалу. Розрахунок рівня економічної безпеки України відповідно до
«Методичних рекомендацій» Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

[26] по окремим сферам та інтегрального показника
в цілому за 2010-2018 рр. дозволив виявити фактори-загрози економічної безпеки та систематизувати їх у вигляді матриць загроз. Аналіз матриць за
ступенем критичності та сталості негативної ідентифікації за досліджуваний період дозволив встановити загальний масив критичних факторів-загроз:
Х1 - імпортна ціна на газ в Україні та Європі;
Х2 - ступінь зносу основних засобів на підприємствах транспорту та зв’язку;
Х3 - обсяг виконаних будівельних робіт до
1990 року;
Х4 - співвідношення обсягів валової доданої
вартості промисловості України та ВДВ промисловості окремих країн Європи;
Х5 - втрати при транспортуванні та розподіленні енергії;
Х6 - запаси кам’яного вугілля, місяців споживання;
Х7 - запаси природного газу, місяців споживання;
Х8 - інвестиційна сприятливість бізнес-середовища;
Х9 - кредити, надані нефінансовим корпораціям та домашнім господарствам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості;
Х10 - продукція, що була реалізована на конкурентних ринках країни, відсотків загального обсягу;
Х11 - витрати на наукові та науково-технічні
роботи за рахунок державного бюджету, відсотків
ВВП;
Х12 - чисельність спеціалістів, які виконують
науково-технічні роботи, до чисельності зайнятого
населення;
Х13 - природній приріст;
Х14 - демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне;
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Х15 - витрати на продовольчі товари в споживчих грошових витратах домогосподарств;
Х16 - чисельність ВІЛ-інфікованих осіб із діагнозом, що встановлений уперше в житті;
Х17 – заробітна плата, нарахованої в середньому за годину, у країнах ЄС-27 та в Україні;
Х18 - рівень «тінізації» економіки;
Х19 - темпи зростання ВВП України та економік країн, що розвиваються;
Х20 - відношення наявного доходу населення
до ВВП;
Х21 - відкритість економіки;
Х22 - питома вага провідного товару (товарної
групи) в загальному обсязі експорту товарів;
Х23 - питома вага провідного товару (товарної
групи) за виключенням енергетичного в загальному
обсязі імпорту товарів;
Х24 - питома вага сировинного та низького ступеня переробки експорту промисловості в загальному обсязі експорту товарів;
Х25 - завантаженість транзитних потужностей
газотранспортної системи;
Х26 - завантаженість транзитних потужностей
нафтотранспортної системи;
Х27 - частка простроченої заборгованості за
кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих
банками резидентам України;
Х28 - співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань;
Х29 - рівень волатильності індексу ПФТС, кількість критичних відхилень;
Х30 - відношення обсягу валового зовнішнього
боргу до ВВП;
Х31 - відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу;
Х32 - відношення обсягу сукупних платежів з
обслуговування та погашення державного боргу до
доходів державного бюджету;
Х33 - рівень доларизації грошової маси;
Х34 - питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів;
Х35 - рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній
валюті, відносно індексу споживчих цін.
Когнітивне моделювання отриманого масиву
критичних факторів-загроз дозволить визначити
детермінантні фактори підвищення рівня економічної безпеки України за критерієм мінімізації загроз.
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Для зручності та лаконічності подальшого викладення результатів дослідження методом когнітивного моделювання введемо умовне позначення
встановлених факторів – система «Загрози-безпека». У відповідності до структурно-логічної
схеми дослідження економічної безпеки України в
системі факторів економічного росту та методики
когнітивного моделювання для обґрунтування когнітивної карти було проведено групування встановлених факторів за елементами внутрішнього та зовнішнього середовища системи. Когнітивна карта
візуалізує причинно-наслідкові зв’язки між факторами. Згідно когнітивної карти складена когнітивна
карта топології і напрямків взаємозв'язків системи і
когнітивна модель системи «Загрози-безпека»
представлена у вигляді знакового графа:
G = (V, Е),
V = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, х10,
х11,х12,х13, х14, x15, x16, x17, x18, x19, x20,
(1)
x21, x22, x23, х24, х25, х26, х27, х28, x29,
x30, x31, x32, x33, x34, x35},
де V – множина вершин графа, які відповідають внутрішнім і зовнішнім факторам;
Е – множина дуг, які відображають вплив факторів друг на друга.
Взаємозалежність по факторам системи «Загрози-безпека» для проведення подальшого імітаційного моделювання була представлена у вигляді
матриці сміжності, в якій природа взаємозалежності позначена наступним чином:
+1 – збільшення фактору Хi, зумовлює збільшення Хj ;
-1 - збільшення фактору Хi, зумовлює зменшення Хj ;
0 – відсутній зв’язок між факторами Хi та Хj .
Для визначення позитивного та негативного
впливу факторів були застосовані матриці стимулюючих та гальмуючих взаємодій. Інтенсивність
взаємодії оцінюється за бальною шкалою:
0,1 – немає прямого впливу;
0,5 – слабкий ступінь впливу;
1 – середній ступінь впливу;
2 – сильний ступінь впливу [4].
Ґрунтуючись на результатах розрахунку матриць прискорення та гальмування, проведемо аналіз впливу факторів на систему «Загрози-безпека»
для їх структуризації за зазначеними категоріями
(табл. 1).

Таблиця 1
Аналіз впливу факторів на систему «Загрози-безпека»
Фактор
Прискорення
Гальмування
Інтерпретація впливу фактору
Сильно взає- Фактор активно впливає на систему, є
Сильно взаєХ1- імпортна ціна на газ в
модіє та є се- важелем управління системою. Активмодіє та є акУкраїні та Європі
редньо актив- ність фактору в матриці прискорення
тивним
ним
вище ніж в матриці гальмування.
Фактор сильно взаємопов’язаний з елеХ2 - ступінь зносу основСлабо взаємо- Сильно взає- ментами системи, тому може бути виконих засобів на підприємсдіє та є актив- модіє та є ак- ристаний в якості індикатора стану систвах транспорту та зв’язку
ним
тивним
теми. Взаємодія фактору з системою сильніше в матриці гальмування.
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Х3 - обсяг виконаних будіСлабо взаємовельних робіт до 1990
діє та є пасивроку
ним

Х4 - співвідношення обсягів валової доданої вартості промисловості України та ВДВ промисловості
окремих країн Європи

Сильно взаємодіє та є активним

Сильно взаємодіє та є активним

Х5 - втрати при транспортуванні та розподіленні
енергії

Слабо взаємодіє та є середньо активним

Слабо взаємодіє та є пасивним

Х6 - запаси кам’яного вугілля, місяців споживання

Слабо взаємодіє та є пасивним

Сильно взаємодіє та є пасивним

Слабо взаємодіє та є пасивним
Слабо взаємодіє та є пасивним

Слабо взаємодіє та є пасивним
Сильно взаємодіє та є пасивним
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Зміна фактору є метою управління системою. Фактор має високий ступінь взаємодії в матриці гальмування та попадає
під вплив інших факторів.
Фактор чинить сильний вплив на систему. Його зростання тягне за собою
зростання інших факторів, однак і сильно гальмує систему. Фактор може
бути використаний в якості важеля керування станом. Чим сильніше співвідношення валової доданої вартості промисловості України та валової доданої
вартості промисловості окремих країн
Європи, тим сильніше система «Загрози-безпека».
Фактор проявляє середню активність
взаємодії з елементами системи, може
бути використаний як індикатор стану
системи. Взаємодія фактору з системою
слабке як в матриці гальмування, так і в
матриці прискорення. Фактор підпадає
під вплив множини інших факторів системи.
Фактор активно гальмує систему та чинить на неї пасивний вплив. Фактор
може бути використаний в якості індикатору.
Фактор слабо впливає на зміну системи,
на теперішній час є пасивним і може
бути використаний як індикатор.
Фактор сильно впливає на систему гальмуванням та є пасивним, може бути використаний як індикатор.

Слабо взаємодіє та є пасивним

Сильно взаємодіє та є пасивним

Фактор сильно впливає на систему гальмуванням та є пасивним, може бути використаний як індикатор.

Слабо взаємодіє та є пасивним

Сильно взаємодіє та є пасивним

Фактор сильно впливає на систему гальмуванням та є пасивним, може бути використаний як індикатор.

Х11 - витрати на наукові та
науково-технічні роботи
за рахунок державного
бюджету, відсотків ВВП

Середньо взаємодіє та є активним

Сильно взаємодіє та є пасивним

Х12 - чисельність спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, до
чисельності зайнятого населення

Сильно взаємодіє та є пасивним

Сильно взаємодіє та є пасивним

Х13 - природній приріст

Середньо взаємодіє та є пасивним

Середньо взаємодіє та є пасивним

Х14 - демографічне навантаження непрацездатного
населення на працездатне

Слабо взаємодіє та є пасивним

Слабо взаємодіє та є пасивним

Х7 - запаси природного
газу, місяців споживання
Х8 - інвестиційна сприятливість
бізнес-середовища
Х9 - кредити, наданих нефінансовим корпораціям
та домашнім господарствам на придбання, будівництво та реконструкцію
нерухомості
Х10 - продукція, що була
реалізована на конкурентних ринках країни, відсотків загального обсягу

Сильно взаємодіє та є пасивним

Фактор активно впливає на систему, що
робить його важелем управління системою. Тим не менш, активність фактору
в матриці гальмування значно вище, ніж
в матриці прискорення.
Фактор впливає на систему, його зростання тягне за собою зростання інших
факторів, однак і сильно гальмує систему. Фактор може бути використаний в
якості важеля управління станом системи.
Зміна фактору є метою керування системою. Даний фактор підпадає під вплив
багатьох інших факторів та може виступати в якості цільового.
Фактор має слабкий ступінь взаємодії з
системою, на даний момент є пасивним
і може бути використаний в якості індикатору.

Sciences of Europe # 57, (2020)
Х15 - витрати на продовольчі товари в споживчих
грошових витратах домогосподарств

Слабо взаємодіє та є активним

Сильно взаємодіє та є активним

Слабо взаємодіє та є активним

Сильно взаємодіє та є активним

Сильно взаємодіє та є пасивним

Сильно взаємодіє та є пасивним

Х18 - рівень «тінізації»
економіки

Середньо взаємодіє та є середньо активним

Середньо взаємодіє та є активним

Х19 - темпи зростання
ВВП України та економік
країн, що розвиваються

Середньо взаємодіє та є пасивним

Сильно взаємодіє та є активним

Х20 - відношення наявного
доходу населення до ВВП

Сильно взаємодіє та є активним

Сильно взаємодіє та є активним

Х21 - відкритість економіки

Сильно взаємодіє та є пасивним

Сильно взаємодіє та є активним

Слабо взаємодіє та є активним

Слабо взаємодіє та є активним

Х16 - чисельність ВІЛінфікованих осіб із діагнозом, що встановлений
уперше в житті
Х17 – заробітна плата, нарахованої в середньому за
годину, у країнах ЄС-27
та в Україні

Х22 - питома вага провідного товару (товарної
групи) в загальному обсязі експорту товарів
Х23 - питома вага провідного товару (товарної
групи) за виключенням
енергетичного в загальному обсязі імпорту товарів
Х24 - питома вага сировинного та низького ступеня
переробки експорту промисловості в загальному
обсязі експорту товарів
Х25 - завантаженість транзитних потужностей газотранспортної системи
Х26 - завантаженість транзитних потужностей нафтотранспортної системи
Х27 - частка простроченої
заборгованості за кредитами в загальному обсязі
кредитів, наданих банками резидентам України
Х28 - співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань
Х29 - рівень волатильності
індексу ПФТС, кількість
критичних відхилень
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На досліджуваному етапі даний фактор
не розвинутий, система чинить вплив на
його зміну, а сам фактор слабо впливає
на зміну системи. Фактор може бути використаний як індикатор.
Фактор слабо впливає на зміну системи
та може бути використаний в якості індикатора.
Фактор має високий ступінь взаємодії з
системою і підпадає під вплив інших
елементів системи. Зміна даного фактору є метою керування системою.
Фактор впливає на систему і може бути
важелем управління системою. Тим не
менш, активність фактору в матриці
прискорення значно нижче ніж в матриці гальмування.
Зміна даного фактору є метою управління системою. Фактор підпадає під
вплив множини інших елементів системи.
Фактор чинить активний вплив на систему, що робить його ідеальним важелем управління системою.
Фактор сильно взаємодіє з системою, є
пасивним у стимулюванні змін системи
і може бути використаний в якості індикатору.
Фактор слабо впливає на зміну стану системи і повинен застосовуватися в якості індикатору.
Фактор слабо впливає на зміни системи,
його напрям впливу в матриці прискорення і матриці гальмування є протилежним, тому він повинен застосовуватися в якості індикатору.

Слабо взаємодіє та є активним

Сильно взаємодіє та є активним

Слабо взаємодіє та є активним

Слабо взаємодіє та є активним

Фактор слабо впливає на зміни стану
системи і застосовується в якості індикатору.

Слабо взаємодіє та є активним
Слабо взаємодіє та є пасивним

Слабо взаємодіє та є активним
Слабо взаємодіє та є пасивним

Слабо взаємодіє та є активним

Слабо взаємодіє та є пасивним

Слабо взаємодіє та є пасивним
Слабо взаємодіє та є активним

Слабо взаємодіє та є пасивним
Слабо взаємодіє та є активним

Фактор слабо впливає на зміни стану
системи і застосовується в якості індикатору.
Фактор слабо впливає на зміни стану
системи і застосовується в якості індикатору.
Фактор слабо впливає на зміни системи,
його напрям впливу в матриці прискорення і матриці гальмування є протилежним, тому він повинен застосовуватися в якості індикатору.
Фактор слабо впливає на зміни системи,
на даний момент він є пасивним і може
використовуватися в якості індикатору.
Фактор слабо впливає на зміни системи,
на даний момент він є активним і може
використовуватися в якості індикатору.
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Х30 - відношення обсягу
валового зовнішнього боргу до ВВП

Слабо взаємодіє та є активним

Сильно взаємодіє та є активним

Слабо взаємодіє та є активним

Слабо взаємодіє та є активним

Слабо взаємодіє та є активним

Сильно взаємодіє та є активним

Х33 - рівень доларизації
грошової маси

Слабо взаємодіє та є активним

Сильно взаємодіє та є активним

Х34 - питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих
кредитів

Слабо взаємодіє та є пасивним

Сильно взаємодіє та є пасивним

Х31 - відношення обсягу
офіційних міжнародних
резервів до обсягу валового зовнішнього боргу
Х32 - відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів
державного бюджету

Х35 - рівень середньозваженої процентної ставки Слабо взаємоза кредитами наданими діє та є активдепозитними корпораці- ним
ями
Джерело: власні розрахунки автора

Середньо взаємодіє та є активним

На основі результатів аналізу чутливості системи з усіх факторів виділяються наступні категорії:
1. Цільові фактори – зміна або стабілізація
яких є метою управління системою;
2. Фактори важелі – керуючі фактори, що потенційно впливають на систему;
3. Фактори індикатори – відбивають та пояснюють розвиток процесу в проблемній ситуації [4].
Висновки та пропозиції. За результатами
проведеного аналізу чутливості системи «Загрозибезпека» були встановлені детермінантні фактори
підвищення рівня економічної безпеки України за
критерієм мінімізації загроз. Детермінантними цільовими факторами є:
Х3 - обсяг виконаних будівельних робіт до
1990 року
Х13 - природній приріст,
Х17 – заробітна плата, нарахованої в середньому за годину, у країнах ЄС-27 та в Україні,
Х19 - темпи зростання ВВП України та економік країн, що розвиваються.
До детермінантних факторів важелів можна віднести наступні:
Х1 - імпортна ціна на газ в Україні та Європі,
Х4 - співвідношення обсягів валової доданої
вартості промисловості України та ВДВ промисловості окремих країн Європи,
Х11 - витрати на наукові та науково-технічні
роботи за рахунок державного бюджету, відсотків
ВВП,
Х12 - чисельність спеціалістів, які виконують
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Можна підкреслити підсилення впливу
даного фактору на зміну стану системи
в матриці гальмування, але фактор повинен використовуватися в якості індикатору.
Фактор слабо впливає на зміни системи,
на даний момент він є активним і може
використовуватися в якості індикатору.
Можна підкреслити підсилення впливу
даного фактору на зміну стану системи
в матриці гальмування, але фактор повинен використовуватися в якості індикатору.
Можна підкреслити підсилення впливу
даного фактору на зміну стану системи
в матриці гальмування, але фактор повинен використовуватися в якості індикатору.
Можна підкреслити підсилення впливу
даного фактору на зміну стану системи
в матриці гальмування, але фактор повинен використовуватися в якості індикатору.
Фактор слабо впливає на зміну стану системи і може бути застосований в якості
індикатору.

науково-технічні роботи, до чисельності зайнятого
населення,
Х18 - рівень «тінізації» економіки,
Х20 - відношення наявного доходу населення
до ВВП.
Інші фактори системи за характером впливу
визначені в якості індикаторів, які відбивають та
пояснюють розвиток процесів проблемної ситуації
- Х2, Х5, Х6, Х7, Х8, Х9, Х10, Х14, Х15, Х16, Х21, Х22,
Х23, Х24, Х25, Х26, Х27, Х28, Х29, Х30, Х31, Х32, Х33, Х34,
Х35.
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито, що з метою посилення впливу бюджетної системи на соціально-економічний розвиток країни необхідно здійснювати заходи, спрямовані на підвищення рівня збалансованості і прозорості
бюджету, ефективності витрачання бюджетних коштів, удосконалення міжбюджетних відносин, забезпечення якісного виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого фінансового контролю. Визначено, що
інституційний підхід передбачає розгляд бюджетного регулювання як динамічної системи, що постійно
вдосконалюється та адаптується до основних завдань соціально-економічного розвитку. Показано, що розробка і реалізація бюджетної політики має спиратися на науково обґрунтовані положення та результати
проведених досліджень з питань бюджетних відносин, що безперечно посилить збалансованість державних фінансів та створить необхідні умов и для підвищення рівня керованості економічних процесів країни.
Для досягнення достатнього рівня бюджетної результативності важливим є упорядкування та оптимізація
кількості бюджетних програм, зокрема шляхом складання головними розпорядниками бюджетних коштів
плану діяльності на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до середньострокових пріоритетів. Одним з основних завдань бюджетного регулювання є забезпечення виконання завдань соціальноекономічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць, однак при цьому важливою
є підтримка запасу стійкості у необхідних межах бюджетної системи.
ABSTRACT
The article reveals that in order to strengthen the impact of the budget system on socio-economic development
of the country it is necessary to take measures to increase the level of balance and transparency of the budget,
efficiency of budget spending, improving intergovernmental relations, ensuring quality budget execution at all
levels. It is determined that the institutional approach involves the consideration of budget regulation as a dynamic
system that is constantly improving and adapting to the main objectives of socio-economic development. It is
shown that the development and implementation of fiscal policy should be based on scientifically sound provisions
and results of research on budgetary relations, which will undoubtedly strengthen the balance of public finances
and create the necessary conditions to improve the manageability of economic processes. In order to achieve a
sufficient level of budget efficiency, it is important to streamline and optimize the number of budget programs, in
particular by drawing up a plan of activities for the next two budget periods according to medium-term priorities.
One of the main tasks of budget regulation is to ensure the implementation of the tasks of socio-economic development of the state and administrative-territorial units, but it is important to maintain a margin of stability within
the necessary limits of the budget system.
Ключові слова: бюджет, бюджетна система, бюджетна політика, бюджетний механізм, соціальноекономічні перетворення.
Keywords: budget, budget system, budget policy, budget mechanism, socio-economic transformations.
Постановка проблеми. Одним із основних інструментів державного регулювання соціальноекономічного розвитку є перспективне бюджетне
планування, яке полягає в розробці основних
напрямів формування та використання бюджетних
коштів
на
середньострокову
перспективу,
відповідно до завдань, що постають перед суспільством на певному етапі його розвитку. У процесі
перспективного бюджетного планування створюються умови для розв’язання найважливіших проблем державного впливу на економічний розвиток.
Слід зазначити, що проведення цілеспрямованої
фінансово-бюджетної політики в Україні передбачає запровадження стратегічного бюджетного планування. Середньострокове бюджетне планування
є необхідною умовою підвищення керованості та
якості процесу бюджетного планування, посилення

впливу бюджетного регулювання на соціально-економічний розвиток держави.
З метою посилення впливу бюджетної системи
на соціально-економічний розвиток суспільства потрібно вживати заходи, спрямовані на підвищення
рівня збалансованості і прозорості бюджету, ефективності витрачання бюджетних коштів, удосконалення міжбюджетних відносин, забезпечення
якісного виконання бюджетів усіх рівнів,
здійснення дієвого фінансового контролю. Виникнення бюджетних відносин і зміни в них відбуваються внаслідок розвитку економіки, яка є передумовою і одночасно об’єктом їх впливу. Однак слід
зазначити, що можливості використання бюджету в
макроекономічному регулюванні пов’язані з умовами і результатами виробництва, рівнем розвитку
економічних відносин.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері розвитку бюджетних відносин можна
назвати праці П.Арестіса, В.Нордхауса, П.Самуельсона, Дж. Стігліца, Дж.Тейлора. Питання формування бюджетної політики досліджуються у
працях вітчизняних вчених: Т.Канєвої [5], Л.Лисяк,
В.Макогон [1-3], Ю.Маркуц [3], М.Пасічного [4-5],
І.Чугунова [1-5] та інших.
Метою статті є розкриття сутності та основних напрямів бюджетної політики у системі
соціально-економічних перетворень.
Виклад основного матеріалу.
Бюджет є одним з основних інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів, оскільки у процесі його складання
здійснюється розробка основних напрямів формування та використання бюджетних коштів, виходячи з необхідності вирішення завдань, які стоять
перед суспільством на даному етапі його розвитку.
Становлення бюджетних відносин відбувається
внаслідок розвитку економіки, однак можливості
використання бюджету в макроекономічному регулюванні пов’язані з умовами і результатами виробництва, рівнем розвитку економічних відносин.
Бюджетна політика є адаптивним механізмом у системі регулювання економіки, спрямованим на забезпечення адекватності регулятивних заходів
внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою економічного розвитку держави та
адміністративно-територіальних одиниць.
Інституційний підхід передбачає розгляд бюджетного регулювання як динамічної системи, що
постійно вдосконалюється та адаптується до основних завдань соціально-економічного розвитку. Економічна сутність бюджетної політики в якості інструменту регулювання економічного розвитку полягає у використанні бюджетної архітектоніки, яка
визначається оптимальними співвідношеннями між
елементами бюджетної системи для впливу на динаміку економічного зростання. Рівень збалансованості бюджетного політики впливає як одночасно,
так і з лагами у часі на темпи економічного розвитку, а також на інтегрований показник запасу
стійкості бюджетної системи, який визначається
сукупністю вагомих бюджетних показників, що характеризують стан бюджетної системи. Тому важливим є запровадження відповідної методології розрахунку на певному інтервалі часу показника запасу стійкості бюджетної системи, який повинен
враховувати, передусім, показники питомої ваги
дебіторської та кредиторської заборгованості зведеного, державного та місцевих бюджетів до загальної суми видаткової частини відповідного бюджету, аналогічний показник заборгованості по
соціальних виплатах, податкове навантаження на
економіку, рівень виконання дохідної та видаткової
частин бюджету, рівень фінансування дефіциту
бюджету, питому вагу державного боргу у валовому внутрішньому продукті.
З метою посилення впливу бюджетної системи
на соціально-економічний розвиток суспільства
необхідно здійснювати заходи, спрямовані на
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підвищення рівня збалансованості і прозорості
бюджету, ефективності витрачання бюджетних
коштів, удосконалення міжбюджетних відносин,
забезпечення якісного виконання бюджетів усіх
рівнів, здійснення дієвого фінансового контролю.
Взагалі необхідним є не тільки розробка прогнозних бюджетних показників на середньострокову
перспективу але й визначення довгострокової бюджетної стратегії з урахуванням циклічності економічного розвитку, що підвищить керованість
бюджетного процесу.
Від виваженості та своєчасності прийняття зазначених рішень залежить рівень ефективності
бюджетної політики та функціонування бюджетної
системи в цілому. Державне регулювання економічної та соціальної політики реалізується за допомогою бюджетного механізму, який включає як з
одного боку процес перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту, так і вплив на
соціально-економічний розвиток держави та
адміністративно-територіальних одиниць. Перспективне прогнозування доходів і видатків бюджету є одним із вагомих елементів державного регулювання сталого розвитку та забезпечення економічного зростання.
Розробка і реалізація бюджетної політики має
спиратися на науково обґрунтовані положення та
результати проведених досліджень з питань бюджетних відносин, що безперечно посилить збалансованість державних фінансів та створить необхідні
умов и для підвищення рівня керованості економічних процесів країни. Основним завданням
бюджетного регулювання є забезпечення виконання завдань соціально-економічного розвитку
держави та адміністративно-територіальних одиниць, однак при цьому важливою є підтримка у
необхідних межах запасу стійкості бюджетної системи. Середньострокове бюджетне планування є
необхідною умовою підвищення керованості та
якості процесу бюджетного планування, посилення
впливу бюджетного регулювання на соціально-економічний розвиток держави. Отже, встановлення
довго- і середньострокових цілей та завдань фінансово-бюджетної політики, кількісних та якісних
критеріїв їх виконання і на цій основі визначення
обсягів бюджетних ресурсів на перспективу є необхідною умовою підвищення якості процесу бюджетного планування та посилення впливу бюджетної політики на соціально-економічний розвиток
держави.
Підвищення ефективності державного управління в сучасних фінансово-економічних умовах
набувають особливої значущості. З метою реалізації соціально - економічних пріоритетів розвитку країни необхідне підвищення якісного рівня
функціонування бюджетної системи, у тому числі
запровадження середньострокового бюджетного
планування у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, бюджетних програм; удосконалення методологічних засад програмно-цільового
методу планування бюджету; застосування дієвих
підходів управління державними фінансами [1].
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Для досягнення достатнього рівня бюджетної
результативності важливим є упорядкування та оптимізація кількості бюджетних програм, зокрема
шляхом складання головними розпорядниками
бюджетних коштів плану діяльності на наступні за
плановим два бюджетні періоди відповідно до середньострокових пріоритетів; розробки та затвердження паспортів бюджетних програм, складання
звітів про їх виконання; здійснення управління
бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, внутрішнього фінансового контролю за повнотою надходжень, взяттям
бюджетних зобов’язань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
З метою проведення збалансованої бюджетної
політики важливим є забезпечення подальшого розвитку методологічних засад середньострокового
бюджетного
прогнозування
та
програмноцільового методу планування видатків бюджету,
посилення взаємозв'язку річного і перспективного
бюджетного планування, застосування сучасних
форм і методів управління бюджетними коштами,
державним та місцевим боргом, зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів, удосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю та посилення відповідальності учасників
бюджетного процесу; посилення стимулюючої
функції податкової системи та приведення її у
відповідність з пріоритетами державної політики
соціально-економічного розвитку [2].
Для розробки і реалізації збалансованого бюджетного регулювання пріоритети бюджетної
політики повинні визначатися виходячи з циклічності економічного розвитку, стану державних
фінансів та запасу стійкості бюджетної системи, на
кожному етапі економічного розвитку існує необхідність
обґрунтування
та
запровадження
відповідних важелів бюджетного механізму.
Виходячи зі стратегії розвитку економіки,
пов’язаної з підвищенням рівня її ендогенної складової, необхідні відповідні інституційні зміни у системі бюджетного регулювання економіки, що формується у певному середовищі суспільства.
Вирішення завдань бюджетної політики залежить
від вибору та реалізації методів бюджетного регулювання, тому перш за все при формуванні бюджетної політики необхідно чітко визначити її
пріоритети, які повинні бути досягненні при її реалізації. Розвиток суспільства зумовлює необхідність відповідних інституційних змін у
взаємовідносинах між учасниками бюджетного
процесу та підвищення ефективності бюджетної
політики у системі державного регулювання економіки.
Інституційний підхід передбачає розгляд бюджетного регулювання як динамічної системи, що
постійно вдосконалюється та адаптується до основних завдань соціально-економічного розвитку
країни. Якщо під інститутами мати на увазі обмеження, що накладаються суспільством на певну
діяльність, то інституційні зміни у бюджетному
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процесі передбачають запровадження низки обмежень відповідно до етапу економічного розвитку,
зокрема рівень інвестиційної складової у бюджеті,
дефіцит бюджету та структуру джерел його
фінансування, обсяг та структуру дохідної та видаткової частин бюджету.
Інститути можна представити як результат
процесів, які відбувалися у попередніх періодах
часу і тому вони відповідають, перш за все, минулому середовищу. Важливим є визначення ступеню
адекватності цих інститутів сучасним обставинам,
терміну початку, поетапності, швидкості внесення
необхідних інституційних змін. Від зазначеного залежить ефективність розвитку державних фінансів,
національної економіки, суспільства в цілому.
Стійка сукупність базових інститутів, що
визначають еволюційний розвиток наступних інституційних структур є інституційною матрицею,
що реалізує концепцію системи раціональних
структурно-функціональних перетворень. Інституційна система підлягає постійним змінам виходячи
з невідповідності діючих інституті певним особливостям сучасного середовища. У бюджетній системі містяться інститути, що як підвищують так і
зменшують рівень ефективності функціонування
цієї системи в якості інструмента соціально-економічного розвитку країни, тому важливою є
оцінка бюджетних інституцій з цього питання,
визначення інституційного залишку, який має суттєвий вплив на ступінь спроможності бюджетного
регулювання.
Бюджетна рівновага важлива, насамперед, між
запланованими та фактичними показниками, у тому
числі як співвідношення до валового внутрішнього
продукту, дохідної та видаткової частини бюджету,
дефіциту бюджету, державного боргу, їх структуризації. Відповідна рівновага необхідна між фінансово-бюджетними та соціально-економічними показниками у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, результативними показниками
бюджетних програм, досягненням відповідної суспільної мети та бюджетними видатками головних
розпорядників бюджетних коштів.
Інституційна рівновага не означає тільки статичної рівноваги, має бути також стійка динамічна
рівновага, зокрема бюджетна збалансованість важлива передусім у середньостроковій перспективі.
Зважаючи на стратегію розвитку економіки,
пов’язаної з підвищенням рівня її ендогенної складової, необхідні відповідні інституційні зміни у
фінансово-бюджетному регулюванні, зокрема у податковій політиці, державній політиці сфери видатків, запозичень, державного боргу.
Одним з основних завдань бюджетного регулювання є забезпечення виконання завдань
соціально-економічного розвитку держави та
адміністративно-територіальних одиниць, однак
при цьому важливою є підтримка запасу стійкості
бюджетної системи у необхідних межах. Слід зазначити, що бюджетна система є потужним інструментом впливу на економічне зростання, разом з
цим вона з лагом у часі виступає як об’єкт впливу з
огляду на макроекономічне становище країни, тому
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важливим є визначення ступеня взаємовпливу з лагами у часі бюджетної системи і соціально-економічного розвитку держави та регіонів.
Під час економічної рецесії ринковий механізм
починає діяти по іншому ніж при економічному
зростанні, тому важливими є посилення дієвості використання державних фінансів як інструменту
впливу на економіку, необхідним є посилення
фінансової дисципліни та фінансового контролю за
використанням бюджетних коштів. Одним із основних інструментів державного регулювання
соціально-економічного розвитку є перспективне
бюджетне планування, яке полягає в розробці основних напрямів формування та використання бюджетних коштів на середньострокову перспективу,
відповідно до завдань, що постають перед суспільством на певному етапі його розвитку. У процесі
перспективного бюджетного планування створюються умови для розв’язання найважливіших проблем державного впливу на економічний розвиток.
Слід зазначити, що проведення цілеспрямованої
фінансово-бюджетної політики в Україні передбачає запровадження стратегічного бюджетного планування[3].
Пріоритетними
напрямами
бюджетної
політики мають стати вдосконалення інституційного середовища фінансового регулювання,
підвищення дієвості фінансово-бюджетного планування і прогнозування, посилення взаємозв’язку
фінансового регулювання із циклічністю економічного розвитку, забезпечення макроекономічної збалансованості. Вагомим є подальше зміцнення ролі
бюджетної складової в забезпеченні економічного
зростання. Для стимулювання економічного зростання необхідним є активне використання дефіциту
бюджету з метою збільшення видаткової частини
бюджету, особливо в умовах відносного зменшення
податкового навантаження на економіку, проте розмір державного боргу та економічні можливості
держави по його обслуговуванню є фактором обмеження обсягу дефіциту бюджету. В періоди сталого
економічного зростання при необхідності, особливо за умови наявності значного обсягу державного боргу, доцільним є використання профіциту
бюджету. В умовах обмеженості фінансових ресурсів
вагомим завданням бюджетної політики є спрямування видатків на пріоритетні напрями соціальноекономічного розвитку країни, обґрунтування цілей,
завдань та принципів бюджетної політики, узгодження фінансових можливостей бюджету щодо їх
реалізації в межах бюджетних періодів. Динамічна
трансформація економічної системи визначає необхідність збалансування бюджетів усіх рівнів з
урахуванням циклічних коливань реального валового внутрішнього продукту, індексу споживчих
цін, державного боргу, валютного курсу. Доцільним є формування бюджетної політики на основі
засад, що передбачають стабільність, передбачуваність податкового регулювання, обмеження бюджетного дефіциту та державного боргу, формування бюджету з урахуванням прогнозу основних фінансово-економічних показників, що

43
покладені в основу бюджетного планування. Важливим у процесі розробки та реалізації бюджетної
політики є удосконалення системи управління державними фінансами, посилення ефективності регулятивної
функції
бюджетних
механізмів,
здійснення структурних змін в економіці, спрямованих на підвищення темпів економічного зростання. Вагомим завданням бюджетної політики є
адаптація до змін структури суспільних відносин,
впливу зовнішніх економічних факторів, інституційних перетворень економічної системи. З метою
підвищення темпів економічного зростання та посилення результативності структурних перетворень економіки доцільним є проведення інституційних змін системи бюджетних відносин [4].
Подальший розвиток програмно-цільового методу у бюджетному процесі передбачає: забезпечення прозорості бюджетного процесу; здійснення
оцінки діяльності учасників бюджетного процесу
щодо досягнення поставлених цілей та виконання
завдань за результатами виконання бюджету, проведення аналізу причин неефективного виконання
бюджетних програм; упорядкування системи організації діяльності головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування і виконання бюджетних програм шляхом чіткого розмежування
відповідальності за реалізацію відповідної бюджетної програми між визначеними головним розпорядником бюджетних коштів відповідальними виконавцями
бюджетних
програм;
посилення
відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів за дотримання відповідності бюджетних програм законодавчо визначеній меті його
діяльності, а також за фінансове забезпечення бюджетних програм і результати їх виконання; підвищення якості розроблення бюджетної політики,
ефективності розподілу і використання бюджетних
коштів. З метою посилення впливу бюджетної
політики на економічне зростання необхідно
здійснювати заходи, спрямовані на підвищення
рівня збалансованості і прозорості бюджету, ефективності використання бюджетних коштів, удосконалення міжбюджетних відносин, забезпечення
якісного виконання бюджетів усіх рівнів,
здійснення дієвого державного фінансового контролю. Необхідним є не тільки розробка прогнозних бюджетних показників на середньострокову
перспективу але й визначення довгострокової бюджетної стратегії з урахуванням циклічності економічного розвитку, що підвищить керованість
бюджетного процесу [5].
Взагалі необхідною є не лише розробка прогнозних бюджетних показників на середньострокову перспективу, але й визначення бюджетної
стратегії до 2030 року із урахуванням циклічності
економічного розвитку, що, безперечно, підвищить
керованість бюджетного процесу.
На сучасному етапі розвитку державних
фінансів, необхідним є переосмислення сутності
бюджетної системи у процесі регулювання економіки, підвищення теоретико-методологічного
рівня бюджетної політики та розробки нової парадигми системи бюджетного регулювання на основі
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виявлених особливостей бюджетного процесу, враховуючи вітчизняний та зарубіжний досвід, з одного боку як інструменту впливу, з іншого – як
об’єкту регулювання економічного розвитку. Зазначене надасть можливість приймати ефективні
рішення стосовно розвитку бюджетних відносин як
вагомого інструменту економічного зростання та
поглибити розуміння сутності бюджету як економічної категорії і бюджетної системи як важливого регулятора економічних процесів.
Висновки. Система бюджетного регулювання
як одна з основних складових системи державного
регулювання економіки є сукупністю функціональних фінансово-бюджетних та економічних елементів, зокрема, дохідна частина бюджету, видаткова частина бюджету, дефіцит бюджету, державний борг, податкове регулювання, міжбюджетні
відносини, економічні процеси країни, зовнішнє
економічне середовище та взаємозв’язки між ними.
Важливим напрямом впливу бюджету на економічні та соціальні процеси в державі є видатки,
які беруть участь у формуванні величини фондів
споживання та нагромадження. Бюджетна політика
у сфері державних видатків є досить вагомим інструментом впливу на соціально-економічний розвиток, особливо на перехідному етапі економічних
реформ при обмеженості фінансових ресурсів держави.
Державна політика у сфері видатків бюджету
суттєво впливає на обсяг сукупного попиту, який
складається із обсягу споживчого попиту, інвестиційного попиту та попиту держави. Механізм
впливу державних видатків на обсяг сукупного попиту та випуску продукції передбачає їх збільшення у періоди економічного спаду та зменшення
у періоди економічного зростання, тим самим
здійснюючи відповідний вплив на обсяг сукупного
попиту та випуску продукції. Бюджетна політика є
однією з найбільш вагомих складових системи державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Бюджетного регулювання має
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постійно вдосконалюватися та адаптуватися до інституційних перетворень економічного середовища, динаміки і тенденцій суспільного розвитку,
економічної циклічності з урахуванням необхідності підвищення рівня збалансованості та ефективності функціонування державних фінансів. Результативність бюджетної стратегії визначається як
перевищення ефективності видатків бюджету
фіскального впливу доходів бюджету. Значення
цього перевищення повинно бути найбільшим.
Країни , які здатні у певній мірі досягнути зазначеного мають дієвий фінансовий інструмент економічного зростання. Подальші наукові дослідження теоретичних засад розвитку бюджетних
відносин сприятимуть підвищенню рівня ефективності використання бюджетних коштів та результативності бюджетної системи як інструменту впливу
на дієвість функціонування національної економіки.
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ABSTRACT
There are about 7,000 languages on earth today. Until the end of the twentieth century, only seven languages
were considered world languages: English, Spanish, Arabic, Russian, French, German and Portuguese. Of these,
Arabic belongs to the Afro-Asian language family, the rest belong to the Indo-European or Indo-Germanic language family. It is believed that the Arabic language was included in this group as a symbol of Islam. A natural
question arises here. Buddhists and Hindus are no less than Muslims. But why are these languages not considered
world languages? There is no answer to this question, so at the end of the twentieth century the concept of "all
languages are world languages" prevailed in Europe.
Certainly, some studies show that languages that have differentiated in historical evolution tend to integrate
into a new historical stage, and we observe this as a result of various political and economic processes. It is also
known in history that ethnic groups have completely lost their languages and adopted new ones. Therefore, let's
look at the general picture of the Turkic languages and their relationship with neighboring languages among the
differentiated languages that have historically developed and integrated at certain stages. The fundamental difference between Turkish and Indo-European is that Turkish is agglutinative. According to 2007 statistics, the IndoEuropean language family includes 140 languages and is spoken by 2 billion people, most of whom are English
and are considered inflectional languages. In this regard, it is necessary to remind experts, concerned about the
death and disappearance of languages, that those who distinguish between languages tend to integrate and that
languages do not die, but only pass from one form to another. Against the background of these processes, let us
pay attention to the historical development of the Azerbaijani (Turkish) language and the attitude of the people to
the creation of the alphabet. That is why we draw attention to the fact that the Azerbaijani (Turkish) language is a
widespread "folk" language, its communicative function in the historical development of the language and some
mistakes in the study of historical problems in this area.
1. Misconceptions about the "transition" of the Azerbaijani language to the Latin alphabet.
2. Features of the Azerbaijani (Turkish) language as a folk language and mistakes made in the comparative
analysis.
The author assesses the Azerbaijani (Turkish) language as an important means of social communication as a
"folk" language, and as a result of the analysis of historically accepted alphabets, it is determined that the transition
to the Latin alphabet is the right choice in terms of linguistic characteristics, culture and historical integration.
Keywords Language and culture, alphabet and religion, national alphabet, language and communication.
INTRODUCTION
Since the inception of the first artificial communication systems, librarians have become familiar with
literature in different languages and introduced the
world to expressions in different languages and different alphabets. In some provinces of the world (especially in the outskirts) this process was not very pronounced, but in cultural centers it was extremely pronounced and aggressive. From this point of view, in the
multifaceted evolutionary process, in which languages
and alphabets went through, Azerbaijan is in a complex
geopolitical space and was influenced by linguistic,
ethnocultural, economic and political processes. That is
why we draw attention to the fact that the Azerbaijani
(Turkish) language is a folk language, to its communicative function in the historical development of the language and to some mistakes in the study of historical
problems in this area.
1. Misconceptions about the "transition" of the
Azerbaijani language to the Latin alphabet.
2. Features of the Azerbaijani (Turkish) language
as a folk language and mistakes made in the comparative analysis.

The author evaluates the Azerbaijani (Turkish)
language as an important means of social communication as a vernacular, and in the analysis of the historically adopted alphabets is determined that the transition
to the Latin alphabet is a clear order of the correctness
of the order of origin.
THEORETICAL ANALYSIS
The Germanic tribes, the Anglo-Saxons (Germanic language group), who laid the foundations of European culture, united after a long war on the basis of
national, cultural, linguistic and religious unity and became the center of power. According to scientists, over
the past 100 years, from 3,000 to 6,000 languages are
under threat of extinction. Eighty percent of the world's
population speaks only 80 of 7,000 languages. 20% of
the population speaks other languages. 3500 languages
are owned by 0.2% of the population. As Azerbaijani
Turks, we are 80 percent. Certainly, some studies show
that languages that have differentiated in historical evolution tend to integrate into a new historical stage, and
we observe this as a result of various political and economic processes. It is also known in history that ethnic
groups have completely lost their languages and
adopted new ones. It is important to study this historical
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phenomenon separately. For example, in the history of
Iran, a number of governments (Seljuks, Gajars)
brought a foreign language to the level of a state language, provided that their native language was preserved, and most of the country continued to live as bilingual. These processes can be monitored and evaluated social, political and psychological events of that
time. However, it is impossible to trace the historical
picture of the process as a result of which the local population of the Republic of Bulgaria, like the Turkic
tribes from the Volga region, completely changed their
language after migrating to a new geography and adopting a new religion. In the geography of Ukraine, there
is a case when a group of Turkic-Kipchak peoples became Christians under the influence of the Gregorian
Church and thus changed their language. However,
these Kipchaks did not lose their name, historical
memory and mythology at the same time. L. Gumilov
has opinions about the loss of languages among ethnic
groups of the Caspian tribes (Khazars) after their conversion to Judaism. However, these (Khazars) Caspians
of Turkish origin constituted a separate class among the
Jews (Mountain Jews) and to this day did not become
the children of "Israel".
Therefore, let's look at the general picture of the
Turkic languages and their relations with neighboring
languages among historically differentiated, at some
stages integrated languages. The fundamental difference between Turkish and Indo-European is that Turkish is agglutinative. According to 2007 statistics, the
Indo-European language family includes 140 languages and is spoken by 2 billion people, most of whom
are English-speaking and are considered inflectional
languages.
In this regard, it is necessary to remind experts,
concerned about the death and disappearance of languages, that those who distinguish between languages
tend to integrate and that languages do not die, but only
pass from one form to another.
HISTORICAL
ANALYSIS
OF
THE
PROBLEM
We know that attempts to create a perfect writing
system as a form of language expression, regardless of
the individual characteristics of languages, have a history of about 5-6 thousand years. The ideal alphabet
would bridge the gap between languages and provide
understanding. For a long time, people thought that this
problem could be solved by creating a single and perfect alphabet. Undoubtedly, a unified and perfect alphabet would greatly facilitate this problem, but its search
also took a long time. The transition of human society
from "pictorial" (pictographic) writing to orthographic
writing took about two thousand years, and then two
thousand years, including the transformation of the
formed orthographic alphabet into a universal one. By
the way, the process of "Latinization" initiated by the
Azerbaijani intelligentsia in the 1920s and the decision
of the first Turkic Congress held in Baku in 1926 led to
the transition of 50 peoples of the USSR to the Latin
alphabet. According to A. V. Lunacharsky, V. I. Lenin
also supported this process and wanted the Russian Cyrillic alphabet to be translated into Latin. For this, a
state commission is being created and a lot of work is
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being done. In 1931, by order of Stalin, this work was
stopped. In 1939, the Cyrillic alphabet was declared
compulsory for everyone.
One of my Russian-speaking students asked me in
surprise; "Why haven't Azerbaijanis created an alphabet for themselves yet?" Another Azerbaijani student:
"Why did the Sami (Simite) peoples, especially the Syrians, create so many alphabets?" he asked. Of course, I
tried to explain the problem, but the “questions”
showed that the mentality still works today. The Turkic
peoples could not agree and come to terms with the idea
that the alphabet was special for someone. the alphabet
did not represent and could not represent national identity. If the alphabet is for writing a sacred text, then
writing is also sacred. In addition, the alphabet should
fully express the idea and leave no room for anyone else
to explain.
In the Middle Ages, many Turkish military leaders
asked, "If the scriptures are written the same way, why
do people understand and interpret them differently?"
At the beginning of the 19th century, mainly German scientists began to "study" the typology of world
languages. The study of this problem develops comparative linguistics, and from this begins the study "Which
language is better?" the question arises, researchers
begin to act guided by personal and national interests,
and not by scientific analysis. Researchers of all periods unanimously agree that the typological structure
and grammatical norms of the language are associated
with the way of thinking of people, and the comparative
assessment is incorrect. This idea is clearly expressed
in a statement by the American scientist Edward Sapir.
“When we switch from Latin to Russian, we feel that
our familiar horizons limit our vision. When we switch
to English, the hills around us drop dramatically, and
when we switch to Chinese, it seems to us that the sky
above us shines in a completely different way. ”
The preservation and natural development of the
language in the historical process could be possible either through its dissemination to the masses as a "folk
language", or through the purposeful activity of various
institutions (especially religious organizations) in this
direction. The history of the formation of many languages is a successful example of the latter. In addition,
the Persian language had to go through similar stages
(in the Iranian language group). The Persian language
has been divided into three stages over the past 2500
years: - the Achaemenid period (for example, the works
of Bisitun (Beheestun): - the Sassanid period (for example, works related to Zoroastrianism, the works of
the Mazdaks): - the period of Islam (for example, works
after Firdosi) .
Between these stages, the language changes beyond recognition. Many experts believe that these languages are spoken by different peoples. Unlike the natural development of a language, religious institutions
can have a profound effect on a language. In the 3rd and
4th centuries AD, Manichaeism and Mithraism developed and spread rapidly in Persian geography.
This is why the Sassanids could not read the
Achaemenid writings, and the Persian literature of the
Islamic period could not read any of its predecessors.
Language and writing were considered "personalized".
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The development of the Persian language during the Islamic period was also controversial. If the Persian language was a widespread "folk" language at that time,
then there would be no need to compile special dictionaries for reading and understanding the works of Firdovsi.
It is known that Mani, who had close ties with India, lived in India in 270 and wrote a book there. Mani,
who came to Iran during the time of Shapur, has followers in a large geography (from western Rome to
China), and these priests form a literary language rich
in mysticism. The Persians, as patrons of Mithraism,
Mandeans and Manichaeism, were still at the center of
the process of interfaith synthesis after the adoption of
Islam. In these religions, along with Christianity and
Zoroastrianism, there are a number of signs of "divinity" (shamanism).
An analysis of the historical environment shows
that the Sassanian period of the development of the Persian (Farsi) language in this historical period was preserved and developed by the clergy and clergy, new
words and concepts were introduced, and this was not
the usual "folk language". For example, linguists believe that at the first stage of the development of the
ancient Persian language, this language had three gender indicators. Modern Persian is the only Indo-European language that does not indicate gender. The written expression of the Persian language at the first stage
is reflected in the cuneiform alphabet known to the Sumerians. In the second stage, the Sassanid alphabet was
based on the 22-letter Aramaic alphabet, and in the
third stage, on the Arabic alphabet. The seventh century
Arab scholar Ibn Mukafa writes about the Sassanid
writings: “They (the Persians) have a special writing
system called zevarish. If someone wants to write gusht
(meat), he writes bisra. But when he reads, he reads
gusht ( meat). If one wants to write bread, he writes
naxma, but he reads nan (bread). The Persians have a
thousand such words. "
In search of the perfect alphabet, different situations arose in different parts of the world. As a result of
this process, Japanese (agglutinative language) today
uses three alphabets. Although Koreans (who had an
agglutinative language) were influenced by Chinese
characters for a long historical period, they reformed
their alphabets in the 15th century, adapting the character system of Chinese (another language group) to their
national languages. The Chinese, however, did not accept the "square" alphabet, which Kublai Khan reformed in the 13th century and put into circulation
throughout China. In multinational China, hieroglyphic
writing served as international "communication". For
example, the character for "mountain" was read and understood in Chinese as "shan", in Japanese as "yama"
and in Korean as "san".
Turkish, Finno-Ugric languages are considered
agglutinative languages. For these languages, "word
formation" and "replacement of words" with suffixes
are of a systemic nature, and suffixes have the same
functionality with a single function of classification and
solution. The oldest example is the Sumerian language.
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Historical sources confirm that the recording of a
speech was a sacred event in ancient times. It is no coincidence that the oldest sources relate to religious topics. The concept of "forehead writing" in Azerbaijan
means that writing has even a mystical meaning. Therefore, not everyone can read and write, and those who
can read and write are not like everyone else.
HISTORICAL
SOLUTION
TO
THE
PROBLEM.
The Sumerians moved from pictography to cuneiform, and later the Akkadians, Assyrians, Babylonians
and all the peoples of Mesopotamia began to write
based on this alphabet. The creation of the phonetic alphabet by the Phoenicians based on this alphabet, as
well as its use by the Arameans (Nabateans), Jews and
Sassanids, used the Aramaic script, derived from the
Greek alphabet and the Latin alphabet. As a result of
this process, we see that two concepts historically
emerged in the formation of the writing system.
I - creating a perfect writing system for everyone,
II - Acquiring opportunities for national ("tribal"
and "group") self-isolation.
If the first feature is the culture of the ancient
Greeks, like the Sumerians, and the way to improve the
alphabet, the search for opportunities for integration,
then the second feature is manifested in a number of
other languages. The languages of North Africa, especially the Sami (Smith) languages, have created many
different alphabets that are derived from them.
As you can see, the fundamental difference between the Turkic languages and the Indo-European languages and the Sami (Smith) languages was that when
transcribing the language, it had to express its features
(agglutinative features and phonemes), which did not
correspond to any of the historically accepted alphabets. Linguists who study the languages of the peoples
of Central Africa believe that many African peoples
still retain complex phonemes, and the formation of
their alphabetical system is a complex process. However, it should be noted that the use of the alphabet and
the industrialization of the language rationally reduce
phonemes, the alphabet affects the language, and the
language leads to the formation of the alphabet. It
should be noted that modern Chinese scholars still say
that hieroglyphic writing is a heavy burden and the rationality of replacing it. Jewish scholars, despite the
fact that the alphabet has historically changed a lot, believe that it is written from right to left and so on. It is
known that the Chinese did not create a special alphabet, and the hieroglyphic writing was gradually formed
on the basis of fortune telling. The Jews admit that they
adopted the Hebrew alphabet with several variations
from ancient Aramaic. Although there are significant
differences and inconsistencies between the alphabets.
When the Greeks composed the alphabet based on the
Phoenicians and Latins based on the Greek system, it
was based on a certain logic, the evolution of the original alphabet.
It is believed that the Turkic peoples (seals) used
the form of letters in the structure of the Orkhon-Yenisei (Runi) alphabet. Although the Scandinavians did
not know the origin of the runic alphabet, which they
owned, they always exaggerated its mystical nature.
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Even after the adoption of Christianity, this alphabet
was used for a long time (until the end of the 19th century). Although the Russians of the 9th century did not
accept the Latin alphabet, they acquired an alphabet
with the same graphic structure, but underwent significant structural changes. The legend about Cyril and
Methodius is not supported by historical facts. It is
known that the first version of the alphabet was the syllabic alphabet, which was later corrected by the Russian
Orthodox Church. The last reforms were carried out by
Peter the Great in the 18th century. Although it is specifically called the Russian alphabet, it is based on the
Latin alphabet, which is a product of development. In
the structure of some alphabets, neither the logical form
nor the results of evolution are manifested, and it can
be argued that they are more cryptographic in nature.
Many of the historically accepted alphabets of the
Turkic peoples also faced these problems. The idea of
reforming the Arabic alphabet, which has been in use
for over a thousand years, was expressed by M.F.
Akhundov in the middle of the 19th century. Although
the Uyghur alphabet was used during the early Elkhanids, Kazan Khan (grandson of Hulagu) not only converted to Islam in Azerbaijan, but also became the patron saint of Islamic education and culture.
At the beginning of the 19th century, due to the
occupation of the northern part of Azerbaijan by Russia, various misconceptions spread that northern Azerbaijan was closer to European science, and these views
do not disappear today. As you know, Russia at that
time was far from European sciences, and strict censorship laws were applied as nowhere else. Although strict
serfdom was abolished in 1861, it continued until 1900.
World languages and secular knowledge were studied
narrowly. Determining the number of Azerbaijani scientists working in Russian universities there is an opinion that the discovery of Azerbaijan (northern) to the
world took place not through Russia, but with Russia.
In the fall of 1779, at the request of Catherine II,
Voltaire's personal library was transported to St. Petersburg, Russia. It is known that these books were kept in
special storage rooms (the royal chamber) and their use
was prohibited. Pushkin, who wrote a book about Peter,
received the right to use these books with the special
permission of the emperor. The translation and distribution of works by European scholars and writers was
prohibited. Even among Christian books, many prohibited books have been identified by the church and censored. Works on non-Tarianism, Catholicism, Manichaeism and many other world religions and confessions were banned. Russia continued its censorship
activities during the Soviet era, and brutal censorship
repression continues in contemporary Russia.
The purposeful activity of the Russian Orthodox
Church towards the assimilation of the Siberian Turks
since the 19th century, the creation of national alphabets based on the Cyrillic alphabet, the forcible adoption of Orthodoxy, the persecution of theology (shamanism), and so on, was an expression of the interests of
the Russian Empire.
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CONCLUSIONS
On March 21, 1919, by the decision of the government of the Azerbaijan Democratic Republic, the Ministry of Public Education was instructed to create a special government commission on the reform of the Arabic alphabet and submit proposals prepared by the
commission for consideration by the Council of Ministers. According to this decision, a special commission
on the reform of the Arabic alphabet was created under
the Ministry of Public Education under the chairmanship of a member of the government of the Azerbaijan
Democratic Republic Khudadat bey Malik-Aslanov.
The reform of the alphabet, first of all, was supposed to
directly serve the implementation of the tasks facing the
state in the field of education, nationalization of public
education. The commission, acting with the attention
and care of the government of the People's Republic of
Azerbaijan, soon prepared and presented to the government several projects of the alphabet.
Among these projects, the version prepared by the
teacher Abdullah bey Efendizade was approved and accepted as the basis for the new alphabet. A.Afendizadeh
also published in Baku in 1919 the textbook "The Last
Turkish Alphabet", dedicated to the reform of the alphabet, especially the need to switch to the Latin alphabet. In the textbook, he was the first to compare the Arabic and Latin alphabets, arguing that the first is incompatible with our native language, and the second is
more consistent with rich "linguistic facts". The first
practical steps taken by the government of the Azerbaijan Democratic Republic in the field of alphabet reform
were incomplete as a result of the April occupation.
In 1921, the idea of reforming the alphabet, which
was already on the verge of implementation during the
time of the Azerbaijan Democratic Republic, was returned to Soviet Azerbaijan. After a thorough discussion of this issue, a new decree signed by Nariman
Narimanov was created by the Committee for the reform of the alphabet in Azerbaijan according to the new
Turkish alphabet. The draft of the Azerbaijani alphabet
based on the Latin alphabet prepared by the committee
has been published in the newspaper "Yeni Yol" for
public discussion.
In 1926, the 1st Turkic Congress was held in Baku.
At this congress, the transition of the Turkic peoples to
the Latin alphabet was considered and a decision was
made. For the first time, this congress became a platform that clearly expressed the integration aspirations
of the Turkish people. It was stated that the Latin alphabet can mainly express the features of the Turkic languages and that there is hope for the historical integration of peoples living in a large geographical area in the
area of this alphabet.
After tense and long discussions, in 1929 Azerbaijan completely switched to the Latin alphabet. Thus,
one of the tasks set by the Azerbaijan Democratic Republic was completed.
Apparently, the transition to the Latin alphabet did
not take place, because the Turkish Republic adopted
this alphabet, and as a result, other Turkic peoples also
adopted this alphabet. On the contrary, this alphabet
was adopted because it responded to the historical
search and wide integration of the Turkic peoples.
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In 1991, after the collapse of the USSR, five independent Turkic states were formed: Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan.
Among them, Azerbaijan, Uzbekistan and Turkmenistan switched to the Latin alphabet, while Kazakhstan
and Kyrgyzstan took some time to switch to the Latin
alphabet. In the republics of the Russian Federation,
such as Bashkortostan, Chuvashia, Tatarstan, Yakuts,
Khakassia and Tuva, the Cyrillic alphabet is still used.
He chose the path of integration with the Latin alphabet, completing a complex and difficult historical
search in the group of Turkic languages, and this path
was accepted as the common choice of the Turkicspeaking peoples. As a result of this historic choice, the
language now requires rapid industrialization.
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АНОТАЦІЯ
У статті авторами пропонується підхід до знаходження оптимального рішення задачі розподілу зусиль
сил і засобів протиповітряної оборони за діапазонами висот і типами цілей на заданому напрямку. Застосування запропонованого підходу дозволить вирішувати важливі завдання діяльності посадових осіб органів
управління зенітних ракетних військ під час планування зенітного ракетного прикриття військ (сил) та
об'єктів.
ABSTRACT
In the article the authors propose an approach to finding the optimal solution to the problem of distribution
of forces and means of air defense by altitude ranges and types of targets in a given direction. The application of
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the proposed approach will allow to solve important tasks of the officials of the anti-aircraft missile forces during
the planning of the anti-aircraft missile cover of the troops (forces) and facilities.
Ключові слова: засіб повітряного нападу, зенітні ракетні війська, зенітне ракетне прикриття, протиповітряна оборона, повітряний противник.
Keywords: air attack vehicle, anti-aircraft missile forces, anti-aircraft missile cover, air defense, enemy air.
В основі підготовки бойових дій сил і засобів
протиповітряної оборони (ППО), як правило, лежить рішення на відбиття удару повітряного противника, яке відноситься до рішень організаційного
типу. Воно базується на прогнозі майбутніх бойових дій і визначає спосіб застосування наявних сил
і засобів для відбиття ударів повітряного противника. Одним з основних елементів рішення такого
типу є розподіл зусиль сил і засобів ППО за напрямками, діапазонами висот і типами цілей.
Відомо, що початком будь-якого бою, в тому
числі протиповітряного, є рішення командира, значення якого полягає в тому, що на його основі проводиться підготовка до відбиття удару повітряного
противника і здійснюється управління бойовими
діями підлеглих частин та підрозділів в ході бойових дій.
Ускладнення умов бойових дій при відбитті
ударів повітряного противника в сучасних умовах
загострює проблему якості прийнятих рішень. Одним із шляхів вирішення такої проблеми є оптимізація рішення, (вибір тієї альтернативи, яка в
більшому ступеню сприяє досягненню меті бойових дій відповідно до обраних критеріїв
оцінювання). Проведені дослідження показали [1],
що при визначенні бойових завдань частинам та
підрозділам зенітних ракетних військ важливим є
правильний розподіл зусиль вогневих засобів за
напрямками, діапазонами висот і типам цілей. При
цьому кожній частині, підрозділу (вогневому
підрозділу), відповідно до його бойових можливостей і місцем в оперативній побудові військ (сил)
доцільно визначити діапазон висот, в межах якого
його вогневі засоби можуть діяти без обмежень, а
також вказати типи цілей, що можуть знищуються
в першу чергу. Визначення діапазону висот і типу
цілей (першочергових для знищення) кожному
типу вогневих засобів необхідно здійснювати таким чином, щоб отримати максимальну ефективність від дій угруповання протиповітряної оборони в цілому. Використовуючи дані показники,
командир (начальник) повинен в межах бойових
можливостей угруповання протиповітряної оборони створити таке співвідношення сил на свою користь, при якому може бути виконано поставлене
бойове завдання з ефективністю не нижче заданої.
Для оцінювання співвідношення сил протиборчих угруповань засобів повітряного нападу противника (ЗПН) і засобів ППО можуть використовуватися різні показники. При цьому вибір показника має здійснюватися таким чином, щоб
забезпечувався об'єктивний взаємозв'язок між створеним співвідношенням сил і ефективністю бойових дій, що досягається [2].
Проведений авторами аналіз показує, що основними парними показниками при оцінюванні
співвідношень сил сторін можуть бути [2, 3]:

а) кількість ЗВН, що беруть участь в ударі, кількість цільових каналів в складі угруповання
ППО; б) кількість ЗПН, що беруть участь в ударі, математичне сподівання кількості знищуваних
угрупованням ППО за час відбиття удару цілей; в)
середня очікувана щільність потоку цілей в ударному ешелоні, - щільність вогню угруповання
ППО; г) середня очікувана щільність потоку цілей
в ударному ешелоні, – вогнева продуктивність
угруповання військ ППО.
Наведені парні показники можуть використовуватись для оцінювання співвідношення сил як
окремо, так і комплексно. Проведені авторами дослідження показують, що оцінювання співвідношення сил, що виконується з використанням
декількох показників, іноді дає суперечливі результати [5]. Наприклад, оцінювання співвідношення
сил за першим і третім показниками може дати протилежний результат. Таке співвідношення сил
може складатися в тих випадках, коли кількість
ЗПН в ударі більше наявної в ї угрупованні ППО
кількості цільових каналів. У той же час прогнозована інтенсивність удару ЗПН така, що угруповання ППО за своєю вогневою продуктивністю або
створюваної щільності вогню потенційно (при наявності ЗУР і боєприпасів) може перевершувати
щільність потоку цілей в ударі. Такі ситуації виникають тоді, коли в складі угруповання ППО присутні багатоканальні зенітні ракетні комплекси (системи). Це означає, що угруповання ППО може
успішно протистояти натиску авіації противника.
Тому при підготовці варіантів рішення з відбиття
удару повітряного противника важливо правильно
провести оцінювання можливостей та ймовірного
характеру дій повітряного противника, а також вибрати показники оцінювання співвідношення сил,
що відповідають меті і задачам бойових дій угруповання ППО, складним умовам оперативної (оперативно-тактичної) обстановки, та за їх допомоги
оцінювати досяжне за заданих умов співвідношення сил.
Досвід роботи органів військового управління
показує, що оцінюванню співвідношення сил передує розрахунково-аналітична робота посадових
осіб, яка полягає в обробці оперативної(оперативно-тактичної) інформації і розрахунку даних,
що дозволяють провести оцінювання можливого
масштабу і характеру дій ЗПН противника, побудові моделі очікуваного авіаційного удару, а також
в оцінюванні вогневих можливостей угруповання
ППО. При цьому розраховуються показники, характеризують ймовірні дії ЗПН і вогневі можливості угруповання ППО, в тому числі показники,
необхідні для оцінювання співвідношення сил.
Авторський колектив вважає, що до таких показників можна віднести: N - кількість цілей в ударі;
λц - щільність потоку цілей; Njk - прогнозований
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розподіл ЗПН по типах (j) і діапазонах висот (k);
Nцкi - кількість цільових каналів i-го типу в складі
угруповання ППО; M - математичне очікування
числа знищених цілей; П - щільність вогню; λ0 - вогнева продуктивність.
Досвід оперативної роботи органів управління
зенітних ракетних військ показує, що для
оцінювання основних показників вогневих можливостей засобів ППО використовуються середні значення ймовірностей ураження цілей вогневими засобами за одну стрільбу. Разом з тим необхідно зазначити, що вогневі можливості засобів ППО зі
знищення повітряних цілей різного типу не однакові [6]. Крім того, ймовірність знищення цілі одного типу в різних частинах зони ураження також
може значно відрізнятися від її середнього значення. Щоб правильно оцінювати співвідношення
сил і оптимально розподіляти зусилля сил і засобів
угруповання ППО при плануванні зенітного ракетного прикриття, необхідно мати розрахункові дані
не потенційних, а реалізованих вогневих можливостей сил та засобів зенітних ракетних військ.
Дослідження показують, що для отримання основних показників, що забезпечують оцінювання
обстановки і прийняття рішення, найбільш доцільно проводити розрахунок математичного
очікування числа знищених цілей всіх типів в кожному ударі для кожного типу вогневих засобів, у
всіх діапазонах висот їх застосування. Сучасні інформаційні технології дозволяють досить оперативно отримувати масиви таких даних, які розраховуються з урахуванням виконуваних частинами та
підрозділами угруповання ППО бойових завдань, а
також впливу рельєфу місцевості і перешкод, які
може застосувати противник[7]. Надалі неважко отримати сумарне значення можливостей основних
вогневих засобів і угруповання ППО в цілому по
знищенню цілей конкретних типів, а також їх можливостей по відбиттю ударів в основних діапазонах
висот для кожного ймовірного напрямку удару.
Порівнюючи парні показники прогнозованого
удару ЗПН противника і вогневих можливостей частин та підрозділів угруповання ППО, можна отримати значення співвідношення сил протиборчих
сторін, що досягається з урахуванням прийнятого
рішення та вогневих можливостей сил і засобів

52
ППО реалізуються. Оцінювання співвідношення
сил дозволяє виявити слабкі сторони в системі вогню угруповання ППО і дає можливість командиру(
начальнику) при необхідності перерозподілити
зусилля сил і засобів. При цьому для кожного
типу вогневих засобів визначається типи цілей, які
необхідно знищувати в першу чергу, а також проводиться вибір діапазону висот, в якому вони можуть діяти без обмежень. Правильний розподіл
зусиль має привести до максимізації очікуваної
ефективностідій угруповання ППО в цілому [6].
Для формалізації завдання оптимального
розподілу зусиль сил та засобів ППО при плануванні бойових дій визначимо основний параметр:
Nцкijk - кількість цільових каналів i-го типу, що зосереджують зусилля для знищення цілей j-го типу
цілей в k-му діапазоні висот. В такому випадку план
розподілу зусиль угруповання ППО, що має в
своєму складі ∑ Nцкi цільових каналів, можна представити у вигляді матриці, що має вигляд [8]:

Nцкijk .

(1)

Вочевидь, що вищезазначений план повинен
задовольняти наступним умовам:
m
∑Nцк = N , j ∈ J = {1,2,......,n}, к ∈ К = {1,2,......,р};(2)
ijk

ik

i =1

n

h

∑∑ Nцк

ijk

= Nцкi , , i ∈ I = {1,2,......,m}; (3)

j =1 k =1

Nцкijk ≥0 , цілі, ( ijk ) ∈ E = I × J × K . (4)
В такому випадку вираз для визначення математичного очікування кількості знищених цілей із
складу удару ЗПН противника може бути виглядати
таким чином:
h

n

m

k =1

j =1

i =1

M = ∑ ∑ ∑Pijk Nцкijk , (5)
де

Pijk - імовірність ураження вогневим засо-

бом і-го типу цілі j-го типу в k-му діапазоні висот.
Значення ймовірностей Pijk для k-го діапазону
висоти можуть бути представлені у вигляді таблиці 1:

Таблиця 1.
Ймовірність ураження вогневим засобом і-го типу цілі j-го типу в k-му діапазоні висот.
Тип
Тип ЗПН
вогневого засобу
1
2
….
j
….
n
1

P11k

P12k

….

P1 jk

….

P1nk

2

P21k

P22k

….

P2 jk

….

P2 nk

….

….

….

….

….

….

….

i

Pi 1k

Pi 2 k

….

Pijk

….

Pink

….

….

….

….

….

….

m

Pm1k

Pm 2 k

….

Pm jk

….

Таким чином, отримана трьохіндексна транспортна задача [7], що складається в максимізації

Pm nk

функції (5) при обмеженнях (2) - (4). Такі несиметричні трьохіндексні транспортні завдання можуть
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бути зведені до двуіндексних моделей, що дозволить використовувати стандартні процедури
вирішення звичайних транспортних завдань.
Будемо вважати, що l = ( j -1) h +k та перетворимо матрицю Pijk , що має розмірність (m × n ×
h) в двумірну матрицю Plj з розмірністю (hn × m).
Відповідно сформуємо значення

*
та N l ,
N цк

l ∈{1,2,......,hn} = L .
Після таких перетворень задача може бути
сформульована
так:
Знайти
набір

N * цк = N * цкli , що максимізує функцію [8]
hn

m

M ( N цк ) = ∑∑Pli N * цкli
*

(6)

l =1 i =1

та задовольняє обмеженням:
m

∑N цк

li

= Nl , l ∈ L ;

(7)

li

= N цкi , i ∈ I ;

(8)

*

i =1

hn

∑N цк
*

l =1

N * цкli ≥0, цілі,( li ) ∈ L × I

(9)

Таким чином, рішення наведеної задачі дає оптимальний розподіл зусиль вогневих засобів угруповання ППО за основними типами цілей і діапазонами висот. Такий підхід дозволяє з використанням
засобів автоматизації вирішувати важливі завдання
розрахунково-аналітичної діяльності посадових
осіб органів управління зенітних ракетних військ на
етапі підготовки, прийняття рішення і планування
зенітного ракетного прикриття військ і об'єктів. Реалізація такого підходу в поєднанні з талантом командирів (начальників) при організації зенітного
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ракетного прикриття може дати істотний приріст
ефективності дій сил і засобів ППО в операції. Проведений аналіз показує, що оптимальний розподіл
зусиль сил і засобів призводить до збільшення
очікуваної ефективності бойових дій угруповання
ППО приблизно на 10-15%.
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ABSTRACT
Milk and cheese contain essential nutrients for human nutrition and health, including protein and minerals.
The aim of our work was to determine the mineral composition of milk and cheese obtained from goats in smallscale production in a farm in the Dnipropetrovsk region of Ukraine. Information on the milk composition of local
goats is relevant for biodiversity conservation and assessment of the biological value of local cheese production.
The use of mineral supplements in the diet of animals will affect the level of macro- and microelements in dairy
cheeses.
Keywords: goat milk, cottage cheese, minerals.
1. Statement of the problem. Milk and dairy
products of different species of ruminants are of great
importance for human nutrition throughout life. Milk
and cheese contain essential nutrients for human nutrition and health, including protein and minerals. But the
composition of dairy products varies depending on the
origin of milk (eg, species and breed of animals), growing conditions (eg, composition of diet or grazing) and
cheese production technology (eg, cheese-making process - coagulation conditions, salt addition, ripening period). Cheese production, in particular goat cheese, is
increasing worldwide every year, as it is a way to increase the value of raw milk and increase its shelf life.
Currently, the assessment of milk quality is based not
only on traditional components (ie protein and fat content), but also pay attention to more specific compounds - the profile of amino acids and fatty acids, the
content of minerals. Growing consumer interest in
goat's milk and dairy products from local breeds of
goats can be useful to increase production. Six macrominerals (sodium, potassium, calcium, phosphorus,
magnesium and chlorine) and eight trace elements
(iron, iodine, copper, manganese, zinc, cobalt, selenium, chromium) are most often considered as those
whose inflow causes clinical manifestations of diseases
due to excess or deficiency in the diet.
In the United Kingdom, dairy goats are mainly
kept in a year-round stable with pelleted and canned
feed, while cows are mostly grazed. This may affect the
mineral composition of cow's and goat's milk, in particular in the first higher concentrations of copper (+
102.8%), iodine (+ 85.6%), potassium (+ 33.3%), magnesium (+ 27, 3%), manganese (+ 144.9%) and phosphorus (+ 8.6%), but lower calcium (–5.5%), sodium (–
6.0%) and zinc (–15.4%) [1, 13].
Milk obtained with the winter-spring ration was
the richest source of Zn, Fe and Cu, while milk in summer had the highest K content, and milk in autumn had
the highest content of Ca, Na, Mg and Mn. The concentration of Zn, Fe and Cu decreased during lactation. The
milk obtained in the Bieszczady region had a significantly higher content of Ca, Na and Mg, and less K and
Zn compared to the milk of goats kept in central-eastern
Poland. The highest positive correlation between the
content of Ca and Mg, Zn and Fe, Zn and Cu, Na and

Mg and Fe and Cu, while the content of K was negatively correlated with the content of Na, Ca and Mg.
The content of minerals in milk varied during the lactation period in Zaanen goats in the Moravian-Silesian
region of the Czech Republic, but no significant trends
were observed. At the beginning of lactation, the content of Ca and Cu was significantly higher, and Mg, K
and Na were significantly lower at the beginning of lactation, but only Mg constantly increased throughout
lactation [7, 10].
Handmade goat cheese is considered to be an excellent source of protein, lipids, vitamins and minerals
that are necessary for proper metabolism and human
health. However, the content of minerals in cheese may
depend on both the composition of the diet of goats and
the technology of cheese making. To help the consumer
comes the labeling of products under the appropriate
geographical names, which indicate the place of manufacture. Such cheeses from a certain area are a symbol
of the area, an important source of income for the people involved in their production, and therefore research
is being conducted on the relationship between mineral
content and the place of origin of goat cheese [6].
Conduct research to enrich milk and cheese with
trace elements. To do this, the diet of goats is supplemented with soy-based drugs obtained by biosorption,
instead of adding mineral salts. In milk, there was an
increase against the control of such trace elements as
copper (+ 8.2%), manganese (+ 29.2%), zinc (+
14.6%). If enriched milk was used to make cheese, the
zinc content in the product obtained with the help of
enzyme (+ 19.8%) and acid (+ 120%) increased compared to the control group. Using biopreparats it was
possible to produce a new generation of functional
food, biologically enriched with trace elements. Such
biofortification of milk and cheese can be used as a
means to prevent micronutrient deficiencies in humans
[14].
The aim of the work. The aim of our work was to
determine the mineral composition of milk and bryndza
obtained from goats in small-scale production in a farm
in the Dnipropetrovsk region of Ukraine.
Materials and Methods. The studies used samples of whole milk and bryndza from clinically healthy
local goats of the third lactation of the Zaanen breed,
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which belong to a farm in the Dnipropetrovsk region.
The animals are kept in a stable with access to walking
area. The obtained samples were studied in the laboratory of the Department of Physiology, Biochemistry
and Chemical-Toxicological Research of the Research
Center for Biosafety and Ecological Control of Resources of the Agro-Industrial Complex State Agrarian
University of Ukraine by atomic absorption spectrometry.
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The results of the study. The chemical composition of milk has both species characteristics and depends on the composition of the diet and drinking water
in the area. Therefore, we determined the level of certain substances in milk and homemade cheese and compared the results with data from other researchers. The
protein content in natural milk was 31.4 g / l, and in
cheese 229.6 g / kg. The information is given in table 1.
Table 1.

Mineral substance
Calcium
Phosphorus
Magnesium
Potassium
Sodium
Copper
Zinc
Ferrum
Manganese
Cobalt

Mineral composition of goat's milk and homemade cheese
Content in milk, mg / l
Content in bryndza, mg / kg
960
9420
830
6150
120
450
1840
1610
290
4580
0,38
0,52
2,68
29,99
0,19
1,55
0,05
0,22
0,05
0,38

The content of calcium and magnesium in the milk
of farm goats was higher than in farm goats, which we
studied earlier (800 and 60 mg / l), while phosphorus
on the contrary is less (1250 mg / l) [3]. This caused a
change in the ratio between calcium and phosphorus,
calcium and magnesium (1.26: 1 and 8: 1 compared to
0.64: 1 and 13.3: 1).
In India, the mineral composition of the milk of
local goats depends on climatic conditions (rainy or
drought seasons) and technology (free grazing or keeping on farm). Under the best conditions, regardless of
the season, the concentration is probably higher in milk
calcium (1.48-1.55 vs. 1.42-1.47 g / l), phosphorus
(1.2-1.27 vs. 1.17-1, 24 g / l) and magnesium (0.1380.15 vs. 0.147-0.158 g / l) [5].
In animals of five Italian local breeds (Garganica,
Girgentana, Jonica, Maltese, Mediterranean Red) daily
milk yield ranged from 0.93 to 1.28 l, protein content
of 3.11-3.71%, potassium 1585-1753 mg / kg, calcium
975-1144 mg / kg, phosphorus 716-882 mg / kg, sodium 326-374 mg / kg, magnesium 95-114 mg / kg, and
in Zaanen goats at milking yield 1.55 kg and protein
content 3.42 % the most common were potassium
(1667 mg / kg), calcium (1093 mg / kg), phosphorus
(817 mg / kg), sodium (326 mg / kg), magnesium (111
mg / kg). The ratio in the milk of Zaanen goats was between calcium and phosphorus 1.34: 1, calcium and
magnesium 9.11: 1, between potassium and sodium
4.64: 1, with fluctuations in the milk of local breeds in
the range of 9.4-10, 96: 1 [4].
In the lyophilization of milk from goats grazing on
pastures in different parts of the Czech Republic and
additionally receiving mineral lick, the average content
of calcium is 7.76 g / kg (reduction during lactation
from 9.41 g / kg), magnesium 1.62 g / kg The ratio between the levels of calcium and magnesium at the beginning of lactation is 7.6: 1, and at the end of 3.9: 1.
But it was different by breed - in animals of white shorthaired - 7.5: 1, brown short-haired - 6 , 3: 1, Anglo-

Nubian - 6,2: 1 [10, 11].
In goat milk from Great Britain contains calcium
1066 g / kg, potassium 2037 g / kg, magnesium 0.144 g
/ kg, sodium 0.354 g / kg, phosphorus 0.986 g / kg [13].
Our results for the concentration of calcium and
magnesium are similar as in Italian goats and much less
than in Indian. The level of phosphorus in the milk samples of peasant goats is similar to the values in India,
and farm - in Italy. The ratio between calcium and phosphorus in milk of farm goats was 1.26: 1, in peasant
0.64: 1, in Indian 1.23: 1, Italian 1.3-1.4: 1, English 1.1:
1, and between calcium and magnesium 8: 1, 13.3: 1,
10.3-10.7: 1, 9.4-10.4: 1 and 7.4: 1, respectively.
The ratio between the content of potassium and sodium in our work is 6.34: 1, in the composition of milk
of Italian breeds in the range of 4.54-5.28: 1, which explains the lower level of potassium (1585-1753 mg / l)
and higher sodium 326 -374 mg / l) [4], and in English
- 5.8 due to the higher level of sodium [13]. In Indian
animals, regardless of the season, the potassium content
of milk was significantly lower (1.08-1.12 g / l) [5].
Czech researchers watched during lactation to increase the concentration of potassium and sodium, so
the ratio between them was maintained at the same
level, namely in animals of white short-haired, brown
short-haired and Anglo-Nubian breeds 12.9: 1, 14.2: 1
and 13: 1, respectively [10, 11].
In the milk of farm goats, the content of zinc and
ferrum is lower, the copper is higher than in farm animals, which we determined earlier (3.05, 1.83 and 0.27
mg / l, respectively) [5]. This caused a change in the
ratio of concentrations of zinc and ferrum from 1.67: 1
to 14: 1, zinc and copper from 11.3: 1 to 7.1: 1.
During lactation in the Czech Republic there is a
decrease in zinc content by 20%, and copper level by
4.3 times, the ratio between them were had of white
short-haired, brown short-haired and Anglo-Nubian
breeds 64: 1, 64: 1 and 70 : 1 respectively [10, 11].
Milk of Italian local breeds contains zinc 2.29-
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3.19 μg / l, ferrum 0.27-0.33 μg / l, the ratio between
them in the range of 8.5-9.7: 1 [4].
Cobalt 0.299 μg / kg, copper 70 μg / kg, ferrum
216 μg / kg, manganese 49 μg / kg, zinc 2.889 mg / kg
were found in the composition of milk English dairy
goats. The ratio between the levels of zinc and ferrum
is 13.4: 1, between zinc and copper of 41.3: 1 [13].
For fresh goat cheeses of local production in Veracruz, Mexico, the following mineral profile is accepted - calcium 6916 mg / kg, magnesium 361 mg /
kg, potassium 1118 mg / kg, sodium 5422 mg / kg, ferrum 116 mg / kg, zinc 19 mg / kg, copper 1.91 mg / kg,
manganese 0.28 mg / kg. The ratio between the levels
of calcium and magnesium were 19: 1, potassium and
sodium 0.21: 1, zinc and copper 10: 1, zinc to ferrum
0.16: 1 [6].
In the study of the composition of goat cheese
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made in Italy Robiola found a fat content of 17.12%,
protein 17.79%, sodium 2.25 mg / g, potassium 1.77 mg
/ g, phosphorus 1.08 mg / g, calcium 0.64 mg / g, magnesium 0.01 mg / g, zinc 2.79 μg / g, ferrum 0.73 μg /
g, copper 0.23 μg / g product [8].
We observed in the bryndza of farm production in
contrast to the countryfield production more calcium
(2.4 times), phosphorus (30%), magnesium (3.75
times), copper (2.9 times), zinc (70%) ), cobalt (1.5
times), but less ferrum (3.1 times) and manganese
(20%) [3].
During cheese production, some minerals may be
lost with the whey, and others may be added during the
process. Therefore, we decided to calculate the content
of individual macro- and microelements per 1 g of protein, both in the milk and in the cheese made from it bryndza (Fig. 1 and 2).

Fig.1 The level of macroelements in milk and cheese (mg per 1 g of available protein).
The concentration of phosphorus in our work is
actually revealed the same in the composition protein
of milk and cheese, potassium and magnesium were
more in milk, and calcium and sodium became more in
cheese.
On the example of intensive production in Austria,
no significant differences were found in the mineral
profile of milk of goats of Zaanen, Togenburg and
white German breeds during of the current year. 1 g of
protein contained calcium in the range of 37.3-37.7 mg,
phosphorus 31.1-32.9 mg, magnesium 3.74-3.92 mg,
potassium 52.1-54.8 mg, sodium 8, 9-9.5 mg. The ratio
between the levels of calcium and magnesium of the
population is 9.5-10: 1, calcium and phosphorus 1.11.2: 1, potassium and sodium 5.7-5.9: 1 [9].
In the milk of goats of breeds that are distributed
in the world, namely Zaanen, Togenburg and British
Alpine were determine the mineral composition for 8
months of lactation in Malaysia. The results obtained
for the protein content of 4.83%, 4.31%, and 4.53%, per
1 g of protein, calcium level of 30.3, 24.6 and 23.5 mg,
magnesium 3.6, 2.5 and 2 , 2 mg, potassium 38.7, 56.6

and 43.9 mg, sodium 12.9, 15.6 and 20.4 mg, Ratio between calcium and magnesium levels were 8.4-10.7: 1,
potassium and sodium 2.2-3.6: 1 [12].
In a study of the chemical composition of milk of
Croatian spotted goats on 150 day of lactation (milk
yield 0.75 liters per day, the level of 5.24% protein)
found that per 1 g of milk protein calcium 30.3 mg,
phosphorus 19.7 mg, magnesium 3 , 4 mg, potassium
30.6 mg, sodium 10 mg. The ratio between the levels
of calcium and magnesium were 8.9: 1, potassium and
sodium 3: 1 [2].
The protein level in goat's milk received in the
range of 2.85-3.14% during the year. Per 1 g of protein
was found calcium 34-42 mg, magnesium 3.6-5.4 mg,
potassium 56-65 mg, sodium 9.4-14.8 mg. The ratio between the levels of calcium and magnesium were 7.39.8: 1, between potassium and sodium 3.8-6.6: 1 [7].
Per 1 g protein of the milk in countryfield production contains 40 mg of phosphorus, 26 mg of calcium,
2 mg of magnesium. When processing milk, these indicators change, so 1 g protein of homemade cheese has
24 mg of phosphorus, 20 mg of calcium, 0.6 mg of
magnesium [3].
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When recalculating the available amount of protein in Italian soft cheese, it is found that 1 g of protein
contains 126 mg of sodium, 100 mg of potassium, 61
mg of phosphorus, 36 mg of calcium, 4 mg of magnesium, the ratio between levels of calcium and magnesium is 9:1 calcium and phosphorus 0.6: 1, potassium
and sodium 0.8: 1 [8].
In our work, the level of calcium (31 mg / g protein
of milk or 41 mg / g protein of cheese) was similar to
the results of other works, magnesium, potassium and
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sodium similar content in milk (3.8 mg, 59 mg and 9
mg per 1 g protein ), but less in cheese (2, 14 and 6
times, respectively), and phosphorus was less in the
composition protein of milk (1.5 times) and cheese (2
times). The ratio in protein of milk was in the range between calcium and magnet 8-10: 1, calcium and phosphorus 1.2: 1. However, for potassium and sodium, to
a similar value of 6-7: 1 was also in Austrian and Polish
goats, but in Malaysia and Croatia the interval is 2-4: 1.

Fig.2 The level of microelements in milk and cheese (mcg per 1 g of protein).
Cheese protein in our work contained more zinc,
less copper and almost the same amount of ferrum,
mangan and cobalt compared to milk protein.
In a study of the chemical composition of milk of
Croatian spotted goats for 150 days of lactation (milk
yield 0.75 liters per day, the level of 5.24% protein)
found that 1 g of milk protein binds zinc 68.7 mcg, iron
14.7 mcg, copper 2.1 mcg, manganese 0.27 mcg. The
ratio between the levels of zinc and copper is 32.7: 1,
zinc and ferrum 4.7: 1 [2].
In the milk of goats of breeds that are distributed
in the world, namely Zaanen, Togenburg and British
Alpine were determine the mineral composition on 8
month of lactation in Malaysia. The results were obtained for content of protein 4.83%, 4.31%, and 4.53%,
per 1 g of protein, zinc 27.3, 11.5 and 34.1 μg, ferrum
12.8, 13.2 and 13, 9 mcg, copper 5.4, 2.2 and 6.3 mcg,
manganese 19, 9.5 and 11 mcg respectively. The ratio
between the levels of zinc and copper 5.1-5.4: 1, zinc
to ferrum 0.9-2.5: 1 [12].
The protein level in goat's milk were in the range
of 2.85-3.14% during year. Per 1 g of protein found zinc
76-116 μg, ferrum 18-24.6 μg, copper 3.1-5.6 μg, manganese 2-4 μg. The ratio of zinc and iron is 4.25-4.74:
1, between zinc and copper 21-25: 1 [7].
When recalculating the available amount of protein in Italian soft cheese, it turns out that 1 g of protein
contains 15.7 mcg of zinc, 4.1 mcg of ferrum, 1.3 mcg
of copper. The ratio between calcium and magnesium
levels were 64: 1, between potassium and sodium 0.8:

1, between zinc and iron 3.8: 1, between zinc and copper 12: 1 [8].
Per 1 g of protein in the milk of peasant goats there
are 9 mcg of copper, 100 mcg of zinc, 60 mcg of iron,
2.6 mcg of manganese. When processing milk, these
indicators change, so 1 g of homemade cheese has 1
mcg of copper, 90 mcg of zinc, 25 mcg of ferrum, 1.4
mcg of manganese [3].
According to our results, the protein of Ukrainian
farm cheese contains 2-5 times more copper, 2-4 times
less ferrum. Zinc levels are similar to those of Polish
and Croatian researchers, but 3 times higher than in
Malaysia. Manganese in the milk protein of Polish
goats contains almost as much, but more than in Croatian goats and less than in Malaysian goats. Italian
cheese protein contains 2 times less iron and copper, 8
times less zinc.
Conclusions. Information on the milk composition of local goats is relevant for biodiversity conservation and assessment of the biological value of local
cheese production.
The use of mineral supplements in the diet of animals will affect the level of macro- and microelements
in dairy cheeses.
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ABSTRACT
The use of fertilizers significantly affects the productivity of potato plants and the agro-ecological condition
of the soil. Organic fertilizers for potato are the best of all kinds and are the necessary component of the technology
of its growing. It is generally believed that 35-40 t/ha of organic fertilizers are optimal on sod-podzolic soils and
25-30 t/ha on gray podzolized soils.
Fertilizers, along with providing plants with basic nutrients, contribute to the improvement of the physical
and physical-chemical condition of the soil.
As an alternative fertilizer, it is suggested to use straw of cereals and green manure - siderates when growing
potatoes on light gray podzolized soil.
The article deals with the use of straw (3 t/ha), green fertilizers – siderates (12 t/ha), moderate amounts of
mineral fertilizers as an alternative fertilizer for potatoes. It has been found out that they have high efficiency on
productivity of development of potato tubers (229-261 c/ha) in cultivation on light gray podzolized soil.
Keywords: alternative fertilizer, straw, siderates, manure, potato productivity.
Formulation of the problem
Potato in the Polissia region is one of the most important cultivated crops. Potato planting areas For potato comprise 1.6 million hectares with a yield of only
138 c / ha. Thus, for today the primary task in the field
of potato growing is to increase yields (Zhuravel et al.,
2020). However, in recent years, the rapid decrease in
manure production in the farms of the Polissia region
and the high cost of mineral fertilizers do not make it
possible to apply the recommended norms, which require finding alternative sources of organic matter for
the soil, which would contribute not only to high yields,
but also to increased fertility of the soils.
Thus, there is a need to study the effectiveness of
alternative fertilizers for potato, namely the use of nonmarket products of the precursor - straw of cereals and
green fertilizers - siderates when growing on light gray
podzolized soil, which is most suitable for growing potato. However, for today the impact of such fertilizers
on soil moisture and potato yields has not been sufficiently studied (Brurberg et al., 2011).
Therefore, the aim of the article is to study the
growth and development of plants and potato productivity depending on the use of alternative fertilizers,
namely straw of cereals and green fertilizers – siderates.
Analysis of recent sources
Nowadays, the development of agriculture is considered and evaluated from the perspective of environmental issues, which take into account the optimal

combination of the ecological condition of the agricultural landscape and the technology of crops cultivation.
In recent decades, the activation of degradation processes in agroecosystems has been caused by an unbalanced anthropogenic load on natural resources, namely
high agricultural development of the territories of Zhytomyr region (52.8%) and plowed land (40.5%). As a
result, the decrease of humus in soils is widely spread,
which is caused by imbalance between the organic matter entering the soil and its removal with the crops,
which lead to the deterioration of the physical, physical
and chemical properties of the soil, drop in crop yields
(Lisovyi et al., 2018; Polozhenets, 2004).
It is known that organic fertilizers, namely manure, are a powerful reserve for increasing soil fertility
and potato yield. However, due to the rapid decline in
the number of livestock in recent years, the amount of
production and application of organic fertilizers in the
soil decreased accordingly.
In order to reach the proper levels of productivity
of agroecosystems, it is necessary to achieve positive
balance of nutrients at the expense of both our own production and import in the required quantity and nomenclature. Also, important issue in this respect may be the
use of by-products of cereals - straw and green fertilizers – siderates (Chernilevskyi et al., 2003).
Farms generate excess straw, which is proposed to
be introduced into the soil to replace manure. To avoid
the additional expense of spreading straw across the
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field, it is introduced into the ground in the crushed
form while harvesting of cereals. In order to ensure the
fermentation of straw and improve the nitrogenous nutrition of plants per one ton of it, it is recommended to
apply 8-10 kg of nitrogen fertilizers in the active substance (Lisovyi et al., 2018).
For the enrichment of soil by organic matter, and
accordingly water and nutrient regimes of soil, sidereal
crops are used, the plant mass of which is wrapped in
the soil at the place of their cultivation. The decay products of the green mass should be used directly by the
next crop, and this can be achieved by plowing the siderates in late autumn (Skrypchuk et al., 2019).
Thus, the research was to determine the effect of
alternative fertilizers on potato productivity on light
gray podzolized soil of Polissia.
Research objectives
Research objectives are the following:
1. To determine soil moisture depending on fertilizer.
2. To study the dynamics of growth and development of potato plants.
3. To determine potato tuber productivity depending on alternative fertilizer.
Objects and methodology of the research
The object of the research is the study of changes
in morphological parameters of potato plants depending on fertilizer application.
The studies were performed on light gray podzolized sandy loess loam, underlain by fluvial-glacial deposits. Layer of soil 0-20 cm is characterized by the following agro-chemical parameters: humus 1.22-1.35%,
the reaction of the soil solution is medium acidic (pH

4.8-4.9), the amount of the absorbed bases and the degree of saturation of the soil bases are low and, respectively, comprises 1.80-2.07 mg-eq / 100 g of soil and
46.5-53.2%, the amount of mobile forms of nitrogen
and phosphorus is medium, potassium is low.
Potato precursor - winter rye. The basic tillage was
based on the tillage without rotation by the BDT-3
heavy disk harrows to a depth of 16-18 cm.
The fertilizer system included the use of by-products of the precursor - straw (3 t/ha), sidereal fertilizer
- oil radish (12 t/ha), manure, mineral fertilizers (nitrogen - ammonium nitrate, phosphorus - superphosphate
simple granulated, potassium - potassium salt. Mineral
fertilizers were introduced in a spreading way).
Potato fertilizer options:
1. Control (without fertilizers). 2. Siderates +
straw. 3. N50P40K70. 4. Manure 25 t/ha + N25P20K35. 5.
Manure 50 t/ha. 6. Manure 37.5 t/ha + N12.5P10K17.5.
For the experiments we used potatoes Bellaroza of
German breeding.
During the research we used conventional techniques and applied the potato cultivation agro-technics
generally accepted for the Polissia area.
Statistical processing of the experimental material
was carried out according to method (Dospekhov,
1985) using the program MS Excel.
Research results
The agro-ecological condition of the soil and the
productivity of the plants are greatly influenced by the
cultivation of the soil and the use of fertilizers. Therefore, to obtain a high yield and efficient use of fertilizers in the soil a sufficient amount of productive moisture is required for the growth and development of
plants (table 1).
Table 1
Deposits of moisture in light gray podzolized soil depending on fertilizer, mm
(average for 2017-2019)
Fertilizer options
Control (without fertiSiderates +
Manure 37.5 t/ha +
N50P40K70
lizers)
straw
N12.5P10K17.5
Observation periods
Layer of soil
0-20
0-50
0-20
0-50
0-20
0-50
0-20
0-50
In the budding phase
33.4
104.7
37.6
110.4
34.9
113.6
40.3
127.3
of plants
When harvesting
23.6
78.5
21.7
76.3
20.8
81.1
25.3
86.4

During the vegetation of plants, the moisture in the
topsoil must be at least 15 mm. According to the research data, moisture reserves in light gray podzolized
soil were sufficient for plants during the years of the
research.
It is known that the greatest need of moisture for
plants is during their budding. At this time, the moisture
reserves in the 0-20 cm soil layer were 33.4 mm on the
control variant, and 104.7 mm in the 0-50 cm layer,
which was enough for the plants. Fertilizer application
increased the amount of soil moisture, namely straw
and siderates up to 37.6 mm in the 0-20 cm soil layer
and up to 110.4 mm in the 0-50 cm layer. The introduction of only mineral fertilizers within a small range increased the amount of moisture, respectively, to 35.7
mm and 113.6 mm, which is only 4.5-8.1% more than
the control (without fertilizers).

The highest amount of moisture was observed in
the combined application of manure and mineral fertilizers - 40.3 mm in the 0-20 cm soil layer and 127.3 mm
in the 0-50 cm soil layer during the budding of plants.
At the end of the vegetation period, the amount of
moisture was significantly reduced in all variants of the
experiment during harvest, and in the control variant
there were already 23.6 mm in the 0-20 cm soil layer
and in the 0-50 cm layer - 78.5 mm. On the fertilized
variants, the moisture reserves ranged within, respectively, 20.8-25.3 mm and 76.3-86.4 mm, but were sufficient for the plants.
So, the use of fertilizers, especially organic, contributed to the increase of moisture in the soil and improved physical features of light gray podzolized soil,
which had positive impact on the growth and development of potato plants and crop formation.
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The dynamics of plant growth and development
most fully reflects the process of crop formation, and it
depended on fertilizer (Fig. 1).
60

Control (without
fertilizers)
Siderates + straw

Height of plants, cm

50
40

NPK
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Manure 25 t/ha + N P K
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Manure 50 t/ha
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Manure 37.5 t/ha + N P K

0
Stooling

Blossoming

Plant wilting

Fig. 1. Influence of fertilizers on the dynamics of the height of potato plants, cm
(average for 2017-2019)
If in the control variant the height of plants in the
phase of intensive growth was 15-17 cm in general
while the research, then due to fertilizer the height increased up to 19-26 cm, or 12-73%.
During the flowering phase, plant development
reached its maximum height. On the control variant, the
height was 29-31 cm, and on the fertilized variants, respectively, 37-56 cm. In the studies, the dependence of
the positive effect of the stem on the introduction of
straw and siderates into the soil was observed. Their use
increased the plant height by 9-11 cm compared to the
control. Due to only mineral fertilizers, the height of the
stems increased by 11-12 cm. When combined with organic and mineral fertilizers, a significant increase in
the height of the stem was observed and it exceeded the
control (without fertilizers) by 18-19 cm .
The maximum height of potato plants was obtained in the options of manure 35 t/ha and mineral fertilizers - 54-56 cm, while in the control option the stem
did not exceed 30 cm.

At the beginning of the wilting of the plants, the
height of the plants naturally decreased in comparison
with the flowering phase, and generally reached 27-49
cm during the research.
So, combined application of organic and mineral
fertilizers allows to obtain a height of stems of potato
up to 56 cm, or 35-40% higher than in the control variant (without fertilizers). The intense growth of the vegetative mass of the bud was observed from the beginning of the full shoots to the full flowering phase and
gradually decelerated from the beginning of the natural
wilting of plants.
In the formation of the yield of potato tubers the
weight of plants plays and important role, which is significantly dependent on fertilizers.
At the beginning of the wilting of the plants on the
control (without fertilizers), the weight of one plant was
115.1-123.3 grams, and that of straw and siderates, respectively 245.0-273.1 grams, or it has more than doubled (fig. 2).
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150

Manure 50 t/ha
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K
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Plant wilting

Fig. 2. Dynamics of accumulation of aboveground mass of potato plants by developmental stages, g / bush.
(average for 2017-2019)
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The largest mass of plants was in the option with
the application of manure 35 t/ha and mineral fertilizers
– 409.5-435.4 grams per bush, which confirms the effectiveness of the application of these fertilizers. It
means that application of organic and mineral fertilizers contributed to increase of the weight of plant and
improved productivity of potato tubers.
So, the use of organic and mineral fertilizers contributed to formation of significant accumulation of

aboveground mass of potato plants, which eventually
formed a high yield.
Fertilizers are among the important factors that
can improve the productivity of tubers. According to
our results, in the fertilizer-free option, the potato yield
was low and comprised 195 c/ha (table 2).
Studies on the use of straw and siderates revealed
the increase of potato yields by 25 c/ha. It should be
noted that the increase of the yield in all options of the
experiment was reliable at 95% significance level.
Table 2
Yield of potatoes, depending on the fertilizer, c / ha
Years of examinations
Fertilizer options
Average for 2017-2019
% before control
2017
2018
2019
Control (without fertilizers)
213
167
222
201
100.0
Siderates + straw
229
187
261
226
112.4
N50P40K70
319
239
319
292
145.2
Manure 25 t/ha + N25P20K35
335
268
338
314
156.2
Manure (10t /ha of rotation area)
302
242
305
283
140.8
Manure 37.5 t/ha + N12.5P10K17.5
364
285
346
332
165.2
HIP0.5 c/ha
6.6
5.1
4.1

In options where only mineral fertilizers were
used, there was also an increase in the yield of potato
tubers by 91 c/ha. This indicates that the provision of
potato with the basic elements of mineral nutrition allows to obtain a significant increase in the yield.
Similar to the variant with the introduction of mineral fertilizers, the increase in the yield of potato tubers
by 82 c/ha was actually obtained when applying only
organic fertilizers. The difference is 9 c/ha, which is reliable at 95% significance level.
The experiment also obtained a significant increase in yield in the case of manure application of 25
t/ha and moderate rates of mineral fertilizers N25P20K35.
The difference in the yield in comparison to the control
comprises 131 c/ha which is quite considerable at 95%
significance level.
It means that light gray podzolized soil of Polissia
needs the significant amount of organic matter which
ensures high yield of potato tubers.
So, the use of such fertilizer system, namely the
application of alternative fertilizers and moderate
norms of mineral fertilizers is an effective way to improve soil fertility and increase of potato yield significantly.
Conclusion
Summarizing the above data and taking into account the current economic situation, it is advisable to
use straw and siderates in combination with moderate
norms of mineral fertilizers as an alternative to manure
when growing potato in Polissia region, which ensures
its high productivity and preservation of ecological stability of agro-phytocenosis. In the future, it is necessary
to focus on studies related to the effects of alternative
fertilizers on the physical characteristics of soil, microand mesofauna and, in general, on the environmental
sustainability of the agroecosystem.
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ABSTRACT
Fertilization and minimization of tillage is an ecologically and economically justified direction of soil cultivation. This allows to reduce energy, labor, material costs for mechanized field works, save time and sow in optimal terms, minimize soil erosion, increase crop yields. Development of activities in the system of soil cultivation
and fertilization with the consideration of zonal features of the technology of growing cereal crops in the Polissya
region, namely winter rye seeds on light gray podzolic soil, showed that the best result (2.89 t / ha) was achieved
by applying technological methods which supposed flat-cutting soil cultivation with introduction of mineral fertilizers by rate of N60 Р50 К60.
Keywords: winter rye, tillage, disk plowing, flat-cutting soil cultivation, fertilization.
Problem statement
Minimization of soil cultivation and fertilization is
of great importance in the system of activities of agricultural culture, increase of soil fertility and crop
yields. Many years of research and production experience have shown that minimization is an environmentally and economically sound direction that allows to
reduce soil dispersion, soil compaction, reduce energy,
labor, material costs for mechanized field works by decreasing the number and depth of cultivation and combining operations in one working process with environmentally sound use of chemicals [2].
Currently, the "minimal soil cultivation" means
the minimum allowable loosening, necessary for highquality wrapping of crop seeds, retention of moisture in
the arable layer and its protection from erosion in specific soil and climatic conditions. Minimal cultivation
is considered soil-protective and energy-saving one.
The least intensive now is the so-called "zero" soil cultivation (or "direct sowing" in uncultivated soil), which
suggests that in the period from harvesting the previous
crop to sowing the next one the mechanical actions on
the soil are possible only in the form of slicing for sowing seeds.
Minimization is a qualitatively new stage of science and practice in the field of mechanical soil cultivation. It is caused by the decrease of natural soil fertility in crop formation due to increasing use of fertilizers,
reduction of the number of tasks for soil cultivation, the
increase of the overall crop culture and intensification
of agricultural production and expansion of technological capabilities of agricultural machinery due to the use
of energy-intensive tractors, combined machines and
units, equipment with active working bodies [5].
Achievements in the soil agrophysics serve as a
theoretical basis for minimizing soil cultivation. When

it became known that in many cases the equilibrium
density does not exceed the optimum and that loosening
the soil does not always contribute to the preservation
of moisture, then there was doubt about the need for
intensive cultivation. The possibility of minimization
of soil cultivation has been proven by many experiments both abroad and in our country, which has significantly changed and is still changing the system of
soil cultivation in this direction [4].
In modern agriculture, the following main areas of
minimization of soil cultivation are used: the reduction
of the number and the decrease of the depth of basic,
pre-sowing and inter-row tillage in crop rotation combined with the use of herbicides to control weeds; the
replacement of deep tillage with more productive surface or flat-cutting equipment, the use of wide-reaching
units with active working bodies, which provide highquality tillage in one pass; the combination of several
technological operations and activities in one process
with the use of combined tillage and seeding units [1,
2].
Minimization of cultivation allows to save time, to
carry out sowing in optimum terms, to minimize loss of
moisture and soil organic matter, to reduce water and
wind erosion, to improve technologies of sowing crops
[1].
Winter rye is an important food and feed crop. The
seed contains 9-15% of protein, about 81% of carbohydrates and vitamins A, B, E, PP. Rye flour is used for
baking different types of bread, and seeds and bran are
used for feeding animals. Green mass in terms of fodder
qualities is not inferior to perennial grasses, and straw
and chaff are used as roughage. Rye seeds are also used
for processing into alcohol, starch, molasses. Straw is
used to make acetic acid, lignin, and cellulose. The agronomic value of growing rye is the ability to suppress
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weeds due to high bushiness and rapid growth. Rye has
a higher edaphostability, i.e. it is less demanding of soil
conditions, can be grown at high soil acidity, and the
root system is able to absorb insoluble mineral compounds from the soil. Plants have high resistance to
frost, disease and pests, and they have high environmental plasticity [3, 5].
The search for agronomic techniques aimed at increasing the profitability of growing winter rye in modern agro-industrial production is an urgent issue, and it
requires new technological approaches and their introduction into production in farms of various forms of
ownership.
Recent research and publications analysis
Under the current systems of agriculture in recent
years, there has been dehumidification and degradation
of soils, deterioration of agrophysical and agrochemical
properties, the increase of weediness of fields. Hence,
there is the need for continuous improvement of existing activities and development of new ones in the system of soil cultivation and fertilization, taking into account the zonal characteristics of production in the cultivation of cereal crops, in particular, winter rye.
The important role of soil-protective minimal cultivation in the expanded reproduction of the soil has
been evidenced by the results of scientific research. The
application of minimal soil cultivation slows down the
mineralization and loss of humus, i.e. it is important for
improving the ecological conditions of the soil and obtaining environmentally friendly crop products.
The issues of preserving and increasing the fertility of light gray podzolic soil are also related to the application of fertilizers. Under such conditions, it is important to study the influence of different fertilizer rates
on the formation of winter rye yield.
Identification of previously unsolved parts of
the overall problem.
Soil cultivation is of great importance in increasing crop yields. Currently, an important role should be
played by the minimal protective soil cultivation, which
would provide expanded soil reproduction, its optimal
agro-environmental performance. In this context, along
with the use of traditional plowing as the main soil cultivation, it is necessary to investigate the effectiveness
of subsurface tillage, namely flat-cutting cultivation
and disk plowing against the background of the optimal

64
amount of fertilizers to obtain a high yield of good quality.
Objective of the research. The study of the effectiveness of different methods of basic soil cultivation,
namely traditional plowing, flat-cutting cultivation and
disk plowing in combination with the introduction of
environmentally and economically sound fertilizer
rates for yield of winter rye seeds.
Methods of the research. Research on the study
of the impact of minimizing soil cultivation, fertilization and productivity of winter rye seeds was conducted
in a stationary field experiment in the conditions of
eight-field crop rotation in the experimental field of
ZhNAEU. The soil is light gray podzolic on loess loam.
The arable layer of 0-20 cm is characterized according
to the following agrochemical parameters: humus content - 1.22 - 1.35%, the reaction of the soil solution is
medium acid (pH 4.8-4.9), total absorbed bases and the
degree of saturation of soil by bases are low and amount
to 1.80-2.07 mg – eq./100g of soil and 46.5-53.2% respectively, the amount of mobile forms of nitrogen and
phosphorus is medium, the amount of potassium is low.
The area of the seedling plot is 196 sq. m., the accounting area is 100 sq. m. Triple replication, the placement of plots is systematic.
The predecessor of winter rye is oat-pea.
Tillage options: 1) plowing at 18-20 cm (control),
2) cultivation with a flat cutter KPG-250 to a depth of
18-20 cm, 3) tillage with a heavy disc harrow BDT-3 to
a depth of 10-12 cm.
Options for fertilizing winter rye: 1) without fertilizers (control), 2) by-products (straw + N10 per ton of
straw), 3) increased rate of mineral fertilizers of N60 P50
K60, 4) generally accepted rate of mineral fertilizers of
N45 P45 K45.
Rye variety - Synthetic 38, bred by the Nosivka
Selection Research Station by the method of hybridization. The agricultural technique for growing winter rye
is common for Polissya region. Statistical processing of
experimental material was carried out in accordance
with the methods using MS Excel [4].
Research findings. The analysis of the methods
of basic soil cultivation showed that in the variant without fertilizers (control) flat-cutting loosening predominated - the yield comprised 2.28 t / ha against 2.19 t /
ha (table 1).
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Table 1
Influence of soil cultivation and fertilization methods on winter rye yield,
t / ha (2018-2019)
Yield increase
Average for
Fertilizayears of reusing methods of basic according to the fertiSoil cultivation options
tion opsearch,
soil cultivation
lization options
tions
t/ha
t/ha
%
t/ha
%
Plowing to a depth of
1
2,19
18-20 cm
2
2,26
0,09
4,1
3
2,59
0,42
19,4
4
2,57
0,40
18,5
Flat-cutting cultivation
1
2,28
0,12
5,6
to a depth of 18-20 cm
2
2,45
0,17
7,6
0,14
6,1
3
2,89
0,28
10,9
0,58
25,4
4
2,79
0,22
8,6
0,50
21,9
Disk plowing to a depth
1
2,09
-0,09
-4,2
of 10-12 cm
2
2,40
0,14
6,2
0,32
15,4
3
2,84
0,23
8,9
0,74
35,7
4
2,79
0,22
8,6
0,71
34,4
НІР 05, t/ha
2,48
0,12
0,13
A significant increase in the yield of winter rye
seeds was obtained by various methods of soil cultivation and fertilization. Thus, the aftereffect of straw application and the corresponding compensatory nitrogen
rate provided an increase in seeds yield in the option
with disk plowing by 0.32 t / ha (15.5%), and flat-cutting cultivation - 0.14 t / ha (6.1%).
The application of the highest rate of mineral fertilizers for winter rye (N60 P50 K60) was effective in all
options of basic soil cultivation, in particular, where
plowing was performed to a depth of 18-20 cm, the increase in seeds yield was 0.42 t / ha (19.4%), flat-cutting cultivation - 0.58 t / ha (25.4%), disk plowing 0.74 t / ha (35.8%).
Application of N45R45K45 fertilizers increased
seeds yield by tillage (plowing) by 0.40 t / ha (18.5%),
flat-cutting loosening - 0.50 t / ha (21.9%) and disk
plowing - 0.71 t / ha (34.4%) in comparison to control.
According to research data, the highest result (2.89
t / ha) was achieved when using the technology that involved the introduction of N60P50K60 on the background
of flat-cutting cultivation.
Conclusion. The highest yield of winter rye was
obtained using flat-cutting cultivation to a depth of 1820 cm and disk plowing to a depth of 10-12 cm as the
basic soil cultivation method. The increase in seeds
yield in the option with flat-cutting soil cultivation was
0.28 t / ha (10.9%), and with disk plowing - 0.23 t / ha
(8.9%) on the background of fertilizer of, respectively,

N60P50K60, which indicates the ecological and economic feasibility of its growing in Polissya region on
light gray podzolic soil.
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ABSTRACT
The article describes the influence of the organic fertilizer system on the biological activity of the soil in the
short rotation. The biological activity of the soil is an important component of its fertility and determines the level
and quality of the yield.
It has been established that the organic fertilizer system, which includes the application of manure, straw of
grain crops and green manure crops, causes microbiological processes in the soil. These processes are much more
intensive compared to mineral and organic-mineral systems, which provides a positive balance of humus in the
soil and high yield indicators while reducing the cost of purchase and application of mineral fertilizers.
Keywords: biological activity of the soil, organic system, mineral system, organic-mineral system, crop rotation, humus, yield.
Problem statement. The biological activity of the
soil is an important component of its fertility and determines the level and quality of the yield. It is formed by
the number and biomass of microorganisms of various
ecological and trophic groups in the soil which carry
out a complex of biological processes of decomposition
of organic matter, fertilizers, and plant residues. [2,4].
Due to the decline in the level of environmentallyfriendly farming, there are objective preconditions for
alternative agriculture in the 21st century.
An important indicator of the biological activity of
the soil is the intensity of decomposition of organic
matter that is available in the soil, like humus, or that
enters the soil with organic fertilizers, plant and animal
residues and other substances. In all these organic substances, fiber is the main source of energy for the entire
life of the soil [1,6].
The presence of earthworms in the soil is also one
of the signs of soil fertility. The number of earthworms
indicates the development of agroecosystem and is one
of the biodiagnostic indicators of organic matter in the
soil [3,5].

Organic fertilizers are one of the main agrotechnical measures aimed at increasing soil fertility. They
include manure, poultry manure, peat, straw, green manure and others. In combination with mineral fertilizers, they will provide the highest return. Therefore,
studies of the biological activity of the soil under the
organic fertilizer system are relevant.
Materials and methods of the study. The purpose of the study is to examine the effect of organic,
organic-mineral and chemical fertilizers on the biological activity of the soil under short rotation.
The experiment was held in 2005 in the research
field of the Polissia Institute of Agriculture located in
the village Grozyno, in Korosten raion of Zhytomyr region, on sod-podzolic sandy soil.
The scheme of the experiment involved studying
the effect of 5 different fertilizer options on the biological activity of the soil (Table 1): the dynamics of cellulose decomposing activity of soil and the activity of
earthworms under a four-field crop rotation with the
following rotation of crops: corn for silage, barley,
oat+field pea, winter wheat.
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Table 1.

Scheme of fertilizer application in a crop rotation
Amount of fertilizers applied during crop rotation for a crop, kg/ha
Options of
fertilizer
systems
1. Without fertilizers
(control)
2.
Common
system
3.Organic system

corn

barley

oat + field pea

winter
wheat

-

-

-

-

N45P45K45

N35P45K45

N60P45K60

growth-promoting agent
“Emistym”

straw +
green manure +
growth-promoting agent
“Emistym”

straw +
growth-promoting
agent

20 t/ha manure
+N50P40K50
20 t/ha manure +
straw+ green
manure+
growth-promoting agent
20 t/ha manure +
straw+ green
manure

Amount of fertilizers applied
NPK, kg of active substance
per 1 ha
N290P240K280

N250P86K170

4.Organicstraw + green
straw +
mineral sysР45К45
N250P240K300
manure +Р70К45
N30P40K45
tem
5.Mineral sysN100P80K100
N60P60K60
N40P40K50
N80P50K70
N280P230K280
tem
Note: N – ammonia nitrate, Р – superphosphate, К – potassium chloride were used as mineral fertilizers
Results. The intensity of microbiological processes in the soil in terms of cellulosolytic activity, i.e. decomposition
of flax activity, in the case of the organic fertilizer system was significantly by 13.2 – 20% higher compared to the
intensity of the conventional system (Fig. 1).

Сellulosolytic activity of soil
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Fig. 1. Effect of fertilizer systems on the intensity of microbiological processes in the soil in terms of
cellulosolytic activity.
Under the organic-mineral fertilizer system
(var.4), there is also a tendency to increased intensity of
microbiological processes in the soil compared to the
intensity of the conventional system.
In addition, the intensity of microbiological processes under the mineral system was by 12.0 – 18.4%
lower than the intensity under the production (conventional) system, although in this system the intensity of
microbiological processes was by 33.3 – 86.4% higher
than the absolute control without fertilizers. At the
same time, organic and organic-mineral systems (var.

2,4) increased the cellulosolytic activity of the soil by
1.94 – 2.24 times compared to the activity in the control
(without fertilizers), which is explained by the introduction of a certain amount of organic matter, while
mineral fertilizers in their pure form or in combination
with organic ones inhibit the biological activity of the
soil.
The inventory of earthworm biota in the soil
showed their largest number under the organic fertilizer
system, where it exceeded the number of worms of the
conventional system by 25.0 – 61.1% (Fig. 2).
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Fig. 2. Effect of fertilizer systems on the inventory of earthworm biota.
Under the organic-mineral system, the number of
earthworms was slightly lower for corn and oat + field
pea.
When organic fertilizers were applied, such as manure, straw and green manure, on average the number
of worms in the soil during crop rotation increased in
the variants of organic (var.3) and organic-mineral
(var.4) fertilizer system by 56 – 109% compared to control.
Under the conventional system, the application of
organic fertilizers of only 20 t/ha of manure for corn
increased the number of worms under this crop by
62.5% compared to the control. Under subsequent
crops, i.e. barley, oat + field pea and winter wheat, the
number of worms gradually decreased by 11.1; 5.2 and
6.9%. During crop rotation in this variant, 50% more of
earthworm biota was found compared to the control
variant.
Although the application of a significant amount
of mineral fertilizers (N280P230K280) in sod-podzolic
sandy soil under the mineral system increased the mass
of root residues compared to control, it inhibited the development of biota, the amount of which under all crops
was by 18 – 50% less and during crop rotation by 32%
less than in the variant without fertilizers (control) and
by 61.3 – 70% less compared to the amount under organic fertilizer system.
Under organic and organic-mineral systems
(var.3,4), the largest number of worms was detected.
Under optimal conditions of existence, their mass in relation to the mass of the conventional system was by
87.0 and 79.7% higher and in relation to the control
amounted to 365.0 and 350.6%. Under the mineral fertilizer system, vermiculture was underdeveloped and
worm mass was only 20% of the weight under the organic system and 69.4% of the weight under absolute
control.
Under the conventional fertilizer system, the mass
of vermibiota was by 75.9% higher than its mass in the
control variant, which indicates a fairly active existence
of biota under crops in this variant.

Under the organic system of cultivation with the
introduction of manure, straw of grain crops and green
manure, the intensity of microbiological processes in
the decomposition of flax tissue and the development
of earthworm biota in the soil determined a positive balance of humus in the soil (+1.1 t/ha) and high indicators
of crop yields: corn, barley, oats, field pea and winter
wheat while reducing the cost of mineral fertilizers.
Conclusions. Under the organic fertilizer system,
which involves the application of manure, straw of
grain crops and green manure, microbiological processes in the soil during the decomposition of flax tissue and the development of earthworm biota in the soil
are much more intense than under the conventional and
organic-mineral fertilizer systems. The organic fertilizer system provides a positive balance of humus in the
soil and high indicators of yields while reducing costs
due to the price of mineral fertilizers.
Application of mineral fertilizers only in scientifically sound amounts for all crops during a crop rotation
practically does not activate microbiological processes
of mineralization of organic residues and development
of soil biota, i.e. earthworms. As a result, under a high
productivity of crops during a crop rotation there is a
negative balance of humus in the soil, while costs for
fertilizers and their application are high.
Organic-mineral fertilizer system provides high
intensity of microbiological processes in the soil, a positive balance of humus, high yield indicators, but requires additional costs for the purchase and application
of mineral fertilizers, if compared to the organic system.
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