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АНОТАЦІЯ 

На сьогоднішній час технологія виробництва вермикомпосту в Україні вже достатньо відпрацьована, 

однак в залежності від кліматичних умов та складу компосту може дещо відрізнятися. Крім того важливе 

значення має і вид вермибіотичної маси, зокрема в даній статті розглянуто такі види черв’яків: Дендробена 

або черв’як Європейський, Каліфорнійський та Старатель, кожний з них в залежності від своїх біологічних 

особливостей та способів живлення може штучно культивуватися в промислових масштабах. 

В статті викладені технологічні аспекти процесу розмноження, зокрема впливу на даний процес тем-

пературних режимів, ростові процеси, склад готового біогумусу та наведена ефективність запропонова-

ного технологічного процесу вирощування даних видів черв’яків контейнерним способом. Даний метод 

дає змогу найбільш чітко контролювати чисельність черв’яків, кількість виробленого ними біогумусу і 

період розвитку яєць (коконів) та, в основному, використовується для штучного їх розведення і селекцій-

ної роботи. 

ABSTRACT 

At present, the technology of vermicomposting production in Ukraine is already fulfilled, however depending 

on weather conditions and structure of organic content which is set, the quality of ready biohumus can significantly 

vary. Therefore the kind of vermibiotic matters. We set the purpose to investigate quality of the vermikompost 

when using different types of a vermibiota: Dendrobena (European worm), Californian and Staratel worms. Each 

of them depending on the biological features and ways of nutrition can be cultivated on an industrial scale. 

The article states the technology aspects of reproduction process, in particular, the influence of temperature 

conditions on this process. Growth processes, structure of a ready biohumus are also analyzed. The efficiency of 

the offered technology of cultivation process of these worm species is given in the container way. The specified 

method allows completing an effective control of the number of worms, quantity of the biohumus made by them 

and the period of development of eggs (cocoons). The method is generally used for an artificial cultivation of a 

vermibiota and also for a selection work. 

Ключові слова: черв’яки Дендробена, Каліфорнійський, Старатель, вермикомпост, вермибіота, біо-

гумус, органічна технологія. 

Keywords: Dendrobena, Californian worms, Staratel worms, vermicompost, vermibiota, biohumus, organic 

technology. 
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Постановка проблеми. У сучасних світових 

дослідженнях у галузі екології та сільського госпо-

дарства значна увага приділяється проблемам пере-

робки органічних відходів і їх раціональному вико-

ристанню в якості цінного біологічного ресурсу. 

Проте, основна складність вирішення цієї пробле-

матики полягає в тому, що більшість існуючих тех-

нологій потребують значних енергозатрат і не є без-

відходними й екологічно безпечними. Якість біль-

шості отриманих з побутових, тваринних та 

рослинних відходів органічних добрив не відпові-

дає агротехнічним і екологічним вимогам через на-

явність шкідливих мікроорганізмів, життєздатного 

насіння бур’янів, перевищення вмісту важких мета-

лів, що не виключає ймовірності забруднення ними 

повітря, ґрунту і ґрунтових вод [2, 3, 4]. Наприкінці 

ХХ століття у США, Західній Європі, Японії та ряді 

інших країн світу почали застосовувати та ефекти-

вно впроваджувати технології переробки органіч-

них відходів, які вирішували ці проблеми, зокрема, 

методом вермикультивування. Цей метод базується 

на штучному розведенні черв’яків для подальшої 

переробки органічних відходів у біологічно акти-

вне, високоефективне добриво – вермикомпост. 

Тому на базі Житомирського національного агрое-

кологічного університету у 2019 році був закладе-

ний стаціонарний дослід щодо вивчення технології 

розведення та отримання компосту на основі вико-

ристання певних видів дощових черв’яків.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблемою практичного використання дощових 

черв’яків людство цікавиться доволі давно. Одним 

з перших дослідників, хто почав вивчати вермику-

льтуру, був відомий зоолог Чарльз Дарвін, який їх 

описав ще у 1837 році. З того часу, незважаючи на 

майже два століття пошуків, ця проблема й досі є 

актуальною та набуває все більшого значення. 

Дещо пізніше, Рейнольдсом і Ветцелом описано рід 

олігохетів, який нараховує близько 8300 видів, з 

яких майже половина відноситься до черв’яків. Од-

нак, варто підкреслити, що не всі види можуть шту-

чно культивуватися та мають практичне значення в 

процесі вермикомпостування. В залежності від 

типу живлення їх класифікують на анецики, ендро-

геїки та епігеїки [1, 2, 3]. Практичне значення у ве-

рмикомпостуванні відіграє черв’яки групи епігеї-

ків. В Україні у сучасних умовах, практичного зна-

чення набули та широко культивуються три види: 

Каліфорнійський, Дендробена та черв’як Стара-

тель. 

Вивченням технологічних процесів вирощу-

вання черв’яків та значенні їх в агроценозі займа-

лися видатні ґрунтознавці − Г. Висоцький, С. Крав-

цов, Н. Дімо та ін. Однак, промислову технологію 

вирощування каліфорнійських дощових червоних 

черв’яків першим розробив та запропонував амери-

канський вчений Карл Баррет, який у 1959 році 

отримав патент на виробництво спеціалізованих 

черв’яків «червоний гібрид», або, як його часто на-

зивають, «червоний каліфорнійський». В той же час 

у США було створено ряд підприємств, які у вели-

ких обсягах переробляли різні органічні відходи та 

масово продавали дощових черв’яків і вермикомпо-

сти. Нині розведенням черв’яків там займаються як 

окремі фермери, зацікавлені в ліквідації створених 

у процесі сільськогосподарського виробництва ро-

слинних решток і тваринних відходів, так і фер-

мери, господарства яких спеціалізуються на утилі-

зації промислових відходів за запатентованою тех-

нологією. У нашій країні вермибіотою займалися 

українські вчені з асоціації «Біоконверсія» (м. 

Івано-Франківськ) [7, 8, 9]. 

Із загальної кількості 4400 відомих і описаних 

до теперішнього часу видів земляних або дощових 

черв’яків, детально були дослідженні близько 20 

видів [1]. Проте, широко використовується у вер-

микультурі лише 10-12 видів черв’яків, що мають 

практичне значення. Головним чином, це черв’яки, 

які живуть у поверхневих шарах ґрунту − черв’яки-

епігеїки [4, 5]. Для їх культивування використову-

ється продуктивна популяція, виведена селекцій-

ним шляхом лінії гнійного черв’яка, яка відрізня-

ється значною плодючістю, втратою інстинкту за-

лишення свого місця перебування при 

несприятливих умовах навколишнього природного 

середовища та високою адапційною здатністю до 

переробки специфічних видів відходів. Природа 

наділила дощових черв’яків унікальними захис-

ними властивостями. Завдяки потужному компле-

ксу ферментів вони за короткий період здатні до-

сить швидко переробляти різні види органічних ві-

дходів[4, 5, 6].  

В нашій країні значної популярності та прак-

тичного значення набули три види: Каліфорнійсь-

кий, Дендробена та черв’як Старатель. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Нами вперше було зроблено порі-

вняння трьох видів черв’яків, які вирощувалися на 

однаковому трьохкомпонентному субстраті. При 

цьому, було проаналізовано процес їх розвитку та 

розмноження, розклад органічної речовини і, як на-

слідок, –агрохімічні показники отриманої продук-

ції вермикомпосту. Також нами було адаптовано 

процес вермикультивування контейнерним спосо-

бом за умов природного їх зберігання та перезимі-

влі в умовах Житомирського Полісся.  

Метою наших досліджень було проаналізу-

вати особливості контейнерного способу вирощу-

вання різних видів вермибіоти, зокрема Каліфор-

нійського черв’яка, Дендробени та черв’яка Стара-

теля. Крім того, важливо було дослідити 

технологічні особливості їх вирощування, зокрема 

температурні режими, режими зволоження, склад 

компосту та процеси росту і розвитку дорослих 

особин, розвиток яєць (коконів) в умовах Полісь-

кого регіону. 

Методика досліджень. На базі ЖНАЕУ у 2019 

році був закладений стаціонарний дослід за темою: 

«Розробка ефективних способів приготування ком-

постів в органічному та біодинамічному землероб-

стві» (номер держреєстрації 0118U004349). Згідно 

схеми досліду у контейнери розміром 2×1×1 м, що 

відповідає 2 м3, закладався компост об’ємом 1 м3. 

Закладка проводилася пошарово з використанням 
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трьохкомпонентної суміші: кінського гною, тирси, 

листя (у рівних частинах). 

Після досягнення оптимальних параметрів те-

мпературного та водно-повітряного режиму в ком-

пості проводилось заселення контейнерів вермибі-

отою, з розрахунку 2 сім’ї на 1 контейнер (вага 1 

сім’ї становила 1 кг). У кожний з контейнерів (крім 

контрольного) були заселенні різні види черв’яка: 

Каліфорнійський, Дендробена, Старатель. Закладка 

компосту за сезон проводилася двічі (пошарово). 

Так, перше закладання відбулося в квітні та закінчи-

лося у червні (тривалість – три місяці), друга закла-

дка починалась у липні та закінчувалась у вересні 

(тривалість – три місяці). Для детального аналізу 

стану вермибіоти, агрофізичних і агрохімічних по-

казників готового біогумусу відбір зразків викону-

вали на завершальній стадії компостування.  

Стандартна компостна складова: 

1. Солома, 33 %. 2. Зелена маса, 33 %. 3. Гній, 

33 % 

Варіанти вермибіоти: 

1. Контроль. 2. Старатель. 3. Дендробена. 4. Ка-

ліфорнійський черв’як. 

Результати досліджень.  

Аналіз результатів отриманих досліджень по-

казав, що найбільша кількість відкладених яєць 

була зафіксована за вирощування Dendrobaena ve-

neta. При цьому, на одного черв’яка репродуктив-

ного віку припадало в середньому 25,3 яйця або ко-

кони (рис. 1). Найбільший показник був зафіксова-

ний за використання черв’яка Старатель – 11,5 яєць 

на одну репродуктивну особину. Однак, розвиток і 

вихід черв’яків не репродуктивного віку (молодого 

черв’яка) також був зафіксований на варіанті, де ви-

користовувався Старатель. 

 

 
Рис. 1.  

Стадії розвитку різних видів черв’яків на завершальному етапі компостування, шт./кг субстрату 

 

Аналізуючи результати (рис. 2) щодо біомаси 

черв’яка можна зробити висновок, що найбільша 

вага була зафіксована на варіанті, де використову-

вався Старатель, – 22,8 г/кг компосту, а найнижча – 

Каліфорнійського черв’яка, де цей показник стано-

вив 17,4 г/кг компосту. 

 

 
Рис. 2. Вага вермибіоти на завершальній стадії компостування, г/кг субстрату 
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Аналіз водно-фізичних показників якості ком-

посту показав, що найвища вологість компосту 

сформувалась за використання черв’яка Старатель 

і складала 51,8 %, що на 3,8 % вище за контрольний 

варіант (рис. 3). Найнижча вологість була зафіксо-

вана при вирощуванні Каліфорнійського черв’яка – 

49,3 %. 

 

 
Рис. 3. Вміст вологості в компостах, отриманого при вирощуванні різних видів черв’яків, % 

 

В результаті аналізу кислотності готового ком-

посту встановлено, що на контрольному варіанті та 

при вирощуванні Каліфорнійського черв’яка сфор-

мувалась нейтральна реакція середовища (рН = 

7,4). В той же час, компост отриманий від Дендро-

бени та черв’яка Старатель характеризувався сла-

болужною реакцією (рН = 8,1) (рис. 4).  

 

 
Рис. 4 Вміст рН сольове в компості, отриманого при вирощуванні різних видів черв’яків 

 

Аналізуючи агрохімічні показники у отрима-

ному компості варто зазначити, що найвищий вміст 

азоту зафіксований в компості Каліфорнійського 

черв’яка та Старателя (2,6 %). По фосфору найви-

щий показник був зафіксований з компосту після 

переробки черв’яком Старателем, де його вміст 

склав 2 %. Для порівняння, на контрольному варіа-

нті вміст фосфору становив 1,1 %. Вміст калію та-

кож був найвищим за використання черв’яка Ста-

ратель.  
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Рис. 4 Вміст азоту, фосфору, калію в компості, отриманого при вирощуванні різних видів черв’яків, % 

 

 
Рис. 5. Вміст гумусу в компості, отриманого при вирощуванні різних видів черв’яків, % 

 

Найвищий вміст гумусу був зафіксований при 

переробці органічної маси компосту черв’яком 

Старатель, а найнижчий – за умови переробки суб-

страту Каліфорнійським черв’яком – 11,0%, що на 

1,9% (абсолютних) було вищим за контроль. 

Висновок. В умовах досліду найвища репро-

дуктивна здатність за 6ти–місячного компосту-

вання трьохкомпонентного субстрату була зафіксо-

вана у черв’яка Дендробена. Найбільша маса 

черв’яка була зафіксована за використання 

черв’яка Старатель. Аналіз якісних (агрохімічних) 

показників показав, що вміст азоту, фосфору та ка-

лію був найвищим за умови переробки компосту 

черв’яком Старатель. 
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ABSTRACT 

In the conditions of soil pollution by the moving forms of heavy metals Pb – 1 MPC, Cd – 1 MPC, Cu – 2.3 

MPC, there were researched the features of growth and development in sowing of six species of legume perennial 

grasses: Medicinal sativa I., Trifolium pratense L., Onobrychis arenaria Kit., Melilotus albus L., Lotus corniculatus 

L. and Galega orientalis Lam. It is founded that leguminous perennial herbs have differences in morphological 

features and processes of growth and development; Lotus corniculatus L., Onobrychis arenaria Kit.), Medicago 

sativa I., Trifolium pratense L. develop in the spring type; Galega orientalis Lam. and Melilotus albus L. develop 

in the winter type; the earliest Lotus corniculatus L. reaches flowering phase – on the 60 th day after sowing and 

till the end of the growing season forms 2 more mowing in the beginning of flowering phase; later Trifolium 

pratense L. begins to bloom meadow – in 23 days after Lotus corniculatus L.; the most competitive with weeds 

are Melunotus albus L. and Onobrychis arenaria Kit. and, to say the least are Galega orientalis Lam. and Trifolium 

pratense L. 

Keywords: Leguminous perennial herbs , growth, development, heavy metals, pollution, soil. 

 

Formulation of the problem. In recent decades 

in Ukraine, as a result of the increasing the use of min-

eral fertilizers and pesticides the potential threat to soils 

may be their pollution with heavy metals. Heavy metals 

include chemical elements with an atomic mass greater 

than 40 and a density exceeding 5 g/cm3, which have 

the properties of metals [1]. The notion of «heavy met-

als» is conditional, because this group includes copper, 

zinc and other elements that have a positive biological 

value, they are called microelements, but when they ac-

cumulate above the limit they can be toxic and to acti-

vate or vice versa to block biochemical processes in liv-

ing organisms. Particular attention is drawn to heavy 

metals such as Zn, Cu, Pb and Cd [2, 3]. 

Researches of many scientists have found that 

phytotoxicity of heavy metals depends on such factors 

as: chemical properties, soil and climatic conditions 

and species features of plants and their resistance to 

pollution [4]. 

Analysis of recent research and publications. 

Grass-fed fodder is one of the factors that can stabilize 

the degradation processes occurring in the soil. Large 

phytomeliorative role of leguminous perennial herbs on 

plowland , optimal ratio of plowed land, hayfields and 

pastures would be able to eliminate destructive pro-

cesses occurring in agricultural landscapes, to reduce 

erosion and to increase soil fertility and crop yields [5]. 

Leguminous perennial herbs improve soil fertility, 

protect it from wind and water erosion, leave in the soil 

dry roots and crop residues. Their root system contains 

from 2.5-3% to 4% nitrogen. After it dies and decom-

poses, nitrogen reserves in the soil increase by 150-200, 

sometimes 300 kg / ha. Nitrogen which is accumulated 

in the root system and the crop residues of leguminous 

perennial herbs after their decomposition in the soil is 

well absorbed by other crop rotation cultures [6]. 

Separation of previously unresolved parts of a 

common problem. In recent years, the positive impact 

of the cultivation of leguminous perennial herbs on re-

ducing soil pollution by heavy metals has been con-

firmed. Therefore, under such conditions, there will be 

an increase in their acreage on lands polluted with 

heavy metals. In turn, heavy metals, such as toxic sub-

stances, can inhibit leguminous perennial herbs and af-

fect their growth and development. It is the study of 

these parameters that is the task of our research. 

Purpose of the article. Field researches was con-

ducted during 2013–2019 at Research farm “Ahro-

nomichne” of Vinnytsia National Agrarian University 

(Ukraine), where intensive technologies of agricultural 

chemistry are used for cultivation of crops. laboratory 

researches were carried out in the laboratories of the 

department of radioecology in the agrosphere of the In-

stitute of Agroecology and Environmental Manage-

ment of the National Academy of Agrarian Sciences of 

Ukraine and the Department of Ecology and Environ-

mental Protection of Vinnitsa National Agricultural 

University. 

Field of research of the Research farm "Ahro-

nomichne", where field researches were conducted, is 

located in the central part of Vinnitsa region in the Cen-

tral Forest-Steppe of Ukraine. The territory of the farm 

has a flat terrain which is characterized by a slight ele-

vation and a weak division of the territory. The absolute 
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altitudes reach 298 m above sea level. The height dif-

ference between the highest part of the watersheds and 

the decrease of the beams is 25-30 m. 

Field experimental area has a wide undulating ter-

rain , flat land dominated by slopes. The surface of the 

watershed plateau is leveled, its slope does not exceed 

2–3 °, so the surface runoff of atmospheric and melt 

water is slow and soil washout is almost absent. Soil 

moisture is due to precipitation, the groundwater level 

is at a depth of 10-15 m. 

Soil on the experimental site is grey podzolic me-

dium-loam. The agrochemical composition of the soil 

of the study area is characterized by the following indi-

cators: content of humus – 2.0%, nitrogen of hydro-

lyzed (according to Cornfild) – 133 mg/kg of soil - low, 

mobile forms of phosphorus (according to Chirikov) – 

390 mg/kg of soil - veryhigh, mobile forms of potas-

sium (according to Chirikov) – 64 mg/kg of soil - me-

dium, calcium – 130 mg/kg of soil - sufficient, acidity 

hydrolytic – 2.53 mg-eq/100 g of soil - increased, reac-

tion of soil solution of pHNol. 5.0 – medium acid. 

The researches were envisaged the effect of in-

creased concentration of mowing heavy metals in soil 

on the growth and development of leguminous peren-

nial herbs 6 species of leguminous perennial herbs were 

grown: Medicago sativa I., Trifolium pratense L., On-

obrychis arenaria Kit., Melilotus albus L., Littus cor-

niculatus L. and Galega orientalis Lam. There were 

studied the influence on the features of growth and de-

velopment of such heavy metals: lead (Pb), cadmium 

(Cd), zinc (Zn), copper (Cu). 

The researches were repeated four times. The ac-

counting area of field experience is 50 m2, the total area 

of the site is 70 m2. The variants in the research are sys-

tematically arranged in 6 blocks. 

There were conducted the following observations, 

records and measurements: 

- Determination of soil pollution by moving 

forms of heavy metals was carried out in certified and 

accredited laboratories: the Test Center of Vinnytsia 

Branch of the State Institution of the State Soil Protec-

tion Department of the Ministry of Agrarian Policy and 

Food of Ukraine and the Scientific and Measuring Ag-

rochemical Laboratory of the Department of Ecology 

and Environmental Protection of Vinnitsa National 

Agrarian University 

- soil samples were taken from the 0-20 cm layer 

according to DSTU ISO 10381-1: 2004 [7]; 

- determination of the content of the gross metals 

(after extraction of 1.0 n HCl) and moving forms (after 

removal of acetate-ammonium by buffer solution pH 

4.8) of heavy metals in soil: lead, cadmium, copper and 

zinc - by atomic absorption spectrophotometry accord-

ing to DSTU 4362: 2004, DSTU 4770 (2, 3, 9): 2007 

[8]. 

- phenological observations - approximately 

based on visual observations of the onset of phases of 

plant development [9]. 

Statement of the main material. In the condi-

tions of intensive agriculture of the Central Forest-

Steppe of Ukraine, the content of mobile forms of lead 

and cadmium is responsible for the high level of chem-

icalisation in crop production when growing the main 

field crops on grey podzolic medium-loam soils MPC 

and midi – 2.3 MPC (Table.1). 

Table 1. 

Content of moving forms of heavy metals in soil during intensive agriculture 

Heavy metals Actual content, mg /kg MPC, hg/kg Pollution assessment 

Pb 5.9 6.0 1.0 MPC 

Cd 0.6 0.7 0.9 MPC 

Cu 6.8 3.0 2.3 MPC 

Zn 9.1 23.0 0.4 MPC 

 

Such a level of content of moving forms of lead 

and cadmium in the soil defines as a moderately dan-

gerous degree of soil contamination. The area of such 

lands in Ukraine according to Grabak N.H. (2014) is 

789,000 ha [10]. The level of content of moving copper 

forms in the soil is a highly dangerous degree of soil 

contamination. The area of such soils in Ukraine is 

285000 ha (Table 2). 

Table 2 

Distribution and areas of soils of Ukraine by degree of contamination with heavy metals  

(according to Hrabak N. A, 2014) 

The degree of contamination Degree criterion Distribution Area in Ukraine, ha 

 Extremely dangerous More than 2.5 MPC 57000 

Highly dangerous 1.5–2.5 MPC 285000 

Moderately dangerous 0.5–1.5 MPC 789000 

 

Leguminous perennial herbs which are grown on 

soils polluted with lead, cadmium and copper in the 

year of sowing develop very slowly, often lagging be-

hind in growth, losing rivalry to weeds. This signifi-

cantly reduces their positive agri-environment role both 

in the crop as a whole and in the improvement of the 

soil condition in particular. Therefore, our researches 

will be able to to form herbaceous leguminous peren-

nial herbs in a non-covering method. Under these con-

ditions, plants can develop much faster, but they need 

more intensive protection against adverse abiotic and 

biotic factors. 

Germination of leguminous perennial herbs began 

almost simultaneously – on the 7-8 th day after sowing 

at an average daily temperature of 16ºC and the accu-

mulation of the sum of active temperatures of 112-128 

ºС. Complete seedlings of all leguminous perennial 



10 Sciences of Europe # 48, (2020) 

herbs appeared on the 11th day with the accumulation 

of sows sum of active temperatures of 179 ºС and aver-

age daily temperature of 17.3 ºC (Tables 3, 4). 

Table 3 

The passage of the growth and development phases in the sowing year 

Leguminous perennial herbs  Depending on the phase of growth and development 
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Medicago sativa I. 7 11 16 24 35 64 70 6 51 - 

Trifolium pratense L. 7 11 18 26 36 80 83 4 49 - 

Onobrychis arenaria Kit. 8 11 16 24 35 60 62 8 46 - 

Melilotus albus L. 7 11 21 24 35 - - 8 - - 

Lotus corniculatus L. 8 11 16 22 35 49 60 8 21 57 

Galega orientalis Lam. 8 11 21 32 43 - - - - - 

 

The first simple leaf is formed by Onobrychis are-

naria Kit., Trifolium pratense L., Melilotus albus L. and 

Galéga orientalis Lam. While Lotus corniculatus L. and 

Medicago sativa I. form the first complex leaf at once. 

At this time, the crops of leguminous perennial herbs 

develop pests such as Sitona lineatus Germ., and the 

weed is clogged with Setaria glauca L. The most Sitona 

lineatus Germ. occur on Medicago sativa I., slightly 

less – on Trifolium pratense L. and Melilotus albus L. 

The rest of the herbs are not observed. 

The first trigeminal leaf appeared on the 16th day 

after sowing in Medicago sativa I., Onobrychis arenaria 

Kit. and Lotus corniculatus L. with an accumulation of 

active temperatures by sowing 272 ºC on 2 days later – 

in Trifolium pratense L. and for 5 days – in Melilotus 

albus L. and Galega orientalis Lam. 

The third trigeminal leaf was formed on the 22nd 

day after sowing in Lotus corniculatus L. with accumu-

lation of the sum of active temperatures by sowing 384 

ºС and on the 24th day – in Medicago sativa I., On-

obrychis arenaria Kit. Melilotus albus L. with the accu-

mulation of active temperatures by their crops of 421 

ºС. Trifolium pratense L. the third trigeminal leaf was 

formed on 2 days later than in Medicago sativa I., and 

Galega orientalis Lam. – on 8 days later. Lotus cornic-

ulatus L. was developing the fastest at this time. 

 

Table 4 

Accumulation of active temperatures by crops of leguminous perennial herbs depending on the phases of growth 

and development 

Leguminous perennial 

herbs  

The sum of active temperatures, С depending on the phase of growth and devel-

opment 
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Medicago sativa I. 112 179 272 421 612 1142 1267 118 989 - 

Trifolium pratense L. 112 179 309 459 627 1464 1519 73 918 - 

Onobrychis arenaria Kit. 128 179 272 421 612 1059 1101 166 901 - 

Melilotus albus L. 112 179 365 421 612 - - - - - 

Lotus corniculatus L. 128 179 272 384 612 843 1059 166 423 1030 

Galega orientalis Lam. 128 179 365 565 740 - - - - - 

 

Branching of leguminous perennial herbs began 

simultaneously on the 35th - 36th day after sowing with 

the accumulation of the sum of active temperatures by 

crops of 612ºC, with the exception of Galega orientalis 

Lam., where this process began on 8 days later at accu-

mulation of the sum of active temperatures by its sow-

ing 740 ºС. 
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At this time morphological changes are observed 

in the studied herbs. In particular, Onobrychis arenaria 

Kit. is formed after the formation of the 5th leaf from 

the head on the root neck, which includes 6-12 leaves. 

Trifolium pratense L. develops similarly, but the num-

ber of leaves which are growing out of the head are 5 

pieces. Gradually, the number of stems in the bushes of 

these herbs increases to 20. On 46 days after sowing, 

Onobrychis arenaria Kit. is separated from the sand as-

paragus which is created flower. 

Branching in Lotus corniculatus L. begins with the 

formation of 5 leaves. At formation of 8 leaves it is ob-

served growth of stems from underground kidneys on a 

stalk. 

Branching of white Melilotus albus L begins with 

the formation of 6 leaves. The branches in it are placed 

perpendicular to the main stem. 

When it is forming a 7th leaf of Medicago sativa 

I. a branch of buds which is located on the underground 

stem grows. After 15 days the branches grow from the 

lower nodes of the aboveground part of the stem. 

The sprouting of branches from the buds of the un-

derground stem of Galеga orientаlis Lam. also begins 

when the 5th leaf is formed. From the budding phase of 

leguminous perennial herbs it is observed differences 

in the timing of its occurrence. in particular, in plants 

of Trifolium pratense L., the budding phase occurs 42 

days after the branching phase, and in Lotus cornicula-

tus L. after 12 days. 

Phases of budding and flowering in the year of 

sowing of leguminous perennial herbs are not typical 

for all species. In particular, the start of flowering phase 

in Lotus corniculatus L. began 60 days after sowing 

with the accumulation of the active temperatures by 

sowing 1059 ºС, and in Onobrychis arenaria Kit. on 2 

days later. Medicago sativa I. began to bloom on 10 

days after Lotus corniculatus L., and Trifolium pratense 

L. – after 23 days with the accumulation of the sum of 

active temperatures by crops of 1519 ºC. Galega orien-

talis Lam. and Melilotus albus L. did not bloom in the 

year of sowing. The absence of flowering of Melilotus 

albus L. is compensated for by large above-ground veg-

etative growth, and in Galega orientalis Lam., above-

ground growth per year is minimal. 

During the flowering phase, the plants of Lotus 

corniculatus L. form a bush of 20–25 stems. 7 complex 

leaves are formed on each stem. Complex trigeminal 

leaves have 2 stipules. Simple leaves are oblong-

rounded, and stipules – pointed. Branches are formed 

at the basis of the 2nd and subsequent complex leaves. 

Each branch bears 1–3 complex leaflets with stipules. 

A flower develops at the base of the 4-7th complex 

leaves from the branches. 

Bush of Onobrychis arenaria Kit. includes up to 17 

stems. Eight complex leaves are formed on each stem. 

Each complex leaf contains 13–17 simple leaflets. 

Leaves are odd-feathery lanceolate. At the base of the 

complex leaves is a small branch with 10–12 simple 

leaves that are unpaired. A flower develops at the base 

of the 5th and subsequent complex leaves. 

Bush of Medicago sativa I. consists of 4 stems. 

Each stem includes 8 branches. Each branch bears 5-8 

complex leaves. Almost every bush stem forms a 

flower. 

Thus, in the year of sowing, Lotus corniculatus L., 

Onobrychis arenaria Kit., Medicago sativa I. and Trifo-

lium pratense L. develop in early summer sowing with-

out covertype of development, and the white-rumped 

Melilotus albus L. and Galega orientalis Lam. – in win-

ter. Under unfavorable conditions of coverless sowing 

(pollution of soil with heavy metals above standard 

content, clogging of weeds, suppression of herbicide, 

acidic soil, insufficient supply of moisture and nutri-

ents) development of leguminous perennial herbs are 

delayed and can pass by winter type. 

Regrowth of leguminous perennial grasses after 

mowing occurs in 4-8 days, which depends on the pres-

ence of moisture in the soil and the accumulation of ac-

tive temperatures by crops of 73-166 ºС. Lotus cornic-

ulatus L. grows from the uncut part of the stem from 

the above-ground buds and buds located on the under-

ground part of the stem. Medicago sativa I. grows from 

buds located at the ground level, as well as from buds 

on the not cut part of the stem. Onobrychis arenaria Kit. 

and Trifolium pratense L. grow out of the buds located 

at ground level. Melilotus albus L. grows from the buds 

located on the unmixed part of the stem, but the initial 

growth is very slow. The buds develop small leaves, but 

their linear growth is almost absent. 

When the leguminous perennial herbs are sown 

and because of their very slow growth and develop-

ment, they are often overgrown with weeds. This re-

quires the use of herbicides. However, often in humid 

weather, single crop spraying is not enough. This is in-

fluenced by the linear growth of the herbs and the for-

mation of a leaf surface. Due to the intense growth and 

high abundance of Onobrychis arenaria Kit. and Meli-

lotus albus L., they protect themselves from the second 

wave of weeds and have a small grass weed percentage. 

Lotus corniculatus L. and Medicago sativa I. are more 

weedy but competitive with weeds. 

On the coverless crops of the listed herbs, only one 

herbicide treatment is sufficient, and in some wet years 

additional cultivation of the herbs requires Medicago 

sativa I. and Lotus corniculatus L. The least competi-

tive with weeds is the Trifolium pratense L., and espe-

cially Galéga orientalis Lam. These grasses, when cov-

ered with sowing, require two times the application of 

herbicides, and Galega orientalis Lam., under certain 

conditions, and three times. 

In competition with weeds, leguminous perennial 

herbs are arranged in the following order (from larger 

to smaller): Melilotus albus L., Onobrychis arenaria 

Kit., Medicago sativa I., Lotus corniculatus L., Trifo-

lium pratense L., Galega orientalis Lam. 

In the second mowing among leguminous peren-

nial herbs grow best in the sowing year of Lotus cor-

niculatus L., which already 21 days after mowing, with 

the accumulation of the sum of active temperatures of 

423 ºС, reaches the beginning of flowering phase. On-

obrychis arenaria Kit., Trifolium pratense L. and Medi-

cago sativa I. formed a second mowing in the early 

flowering phase, 46–51 days after mowing, with the ac-

cumulation of the sum of active temperature scrops 

901–989ºС. 
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The bush of Onobrychis arenaria Kit. in the second 

mowing consists of 13 stems, each of which averages 8 

complex leaves. The flower is at the base of the 6th and 

following leaves. 3 flowers are formed on the central 

stem. Compared with the plants of Onobrychis arenaria 

Kit. In the first mowing , the second decreases the num-

ber of stems in the bush by 4, and the flower develops 

1 leaf higher. 

Medicago sativa I. has 4–7 stems with 18 complex 

leaves on a single stem and 26 flowers. The flowers are 

placed on the first branch at the base of the 5th and sub-

sequent leaves. Compared to the first mowing, the sec-

ond one shows an increase in the number of stems in 

Medicago sativa I. by 3 stems. 

The bush of Trifolium pratense L. forms 22 stems, 

of which only 3 form a flower. As a rule, in the second 

mowing, flowering reaches those stems that did not 

flowering in the first mowing, so flowering is thinner, 

so a liquid bush of Trifolium pratense L. with many root 

leaves is formed. 

Melilotus albus L. in the second mowing forms 

only vegetative shoots. Initially, the regrowth begins 

very slowly with the buds on the not cut part of the 

stem. At a cutting height of 20 cm, 4 buds remain un-

damaged. the lower height – 1 cm from the soil surface, 

the next – 3 cm from the previous, the third – 5 cm and 

the fourth – 8 cm from the previous one. At the edges 

of the area around the perimeter, it grows more inten-

sively (up to 1 m from the edge of the site), which is 

due to more light coming into the plants growing at the 

edges of the site. This pattern is confirmed by re-

searches. However, 20 to 25 days after mowing, the 

plants of Melilotus albus L. also begin to grow out of 

the buds located at ground level. Melilotus albus L. 

plants that were not cut in the first mowing, in the first 

half of August, that is, 110 days after sowing, begin to 

dry out and do not reach the budding and flowering 

phases. 

Plants of Galega orientalis Lam. were growing un-

til late autumn. Like Melilotus albus L., their drying 

was observed 110 days after sowing. 130 days after 

sowing, the plants of Galega orientalis Lam. grazing 

plant are observed – in late August – early September. 

After the 2nd mowing of the grasses, Onobrychis 

arenaria Kit. grows out of the buds located on the not 

cut part of the stem, and also partly from the buds at the 

soil level. Medicago sativa I. grows from the buds at 

the soil level. 

The third sowing among leguminous perennial 

herbs in the year of sowing reaches only Lotus cornic-

ulatus L. in 57 days after mowing the 2nd sowing with 

the accumulation of the sum of active temperatures by 

its crops 1030ºС. 

Conclusions and offers. Summarizing the results 

of researches on the growth and development of legu-

minous perennial herbs in the year of sowing with high 

content in the soil of the moving forms of heavy metals 

of lead, cadmium and copper, it should be noted: legu-

minous perennial herbs have differences in both mor-

phological features and processes of growth and devel-

opment; According to the spring type, Lotus cornicula-

tus L., Onobrychis arenaria Kit., Medicago sativa I., 

Trifolium pratense L.in winter – Galega orientalis Lam 

and Melilotus albus L.; the earliest reaches the flower-

ing onset of Lotus corniculatus L. in the 60th day after 

sowing and until the end of the growing season forms 2 

more mowing in the flowering start phase. Later Trifo-

lium pratense L. begins to bloom on 23 days after Lotus 

corniculatus L. glacier the third thrice. leaf. Most com-

petitive with weeds are Melunotus albus L. and On-

obrychis arenaria Kit. and, to say the least, Galega ori-

entalis Lam. and Trifolium pratense L. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті наведені дослідження, щодо ефективності стимуляторів росту, хімічних і біологічних фунгіцидів 

проти альтернаріозу та фітофторозу картоплі. Було встановлено, що застосування на сортах картоплі різних за 

стійкістю до хвороб регуляторів росту знижує розвиток патогенів альтернаріозу на 8,3–47,0%, фітофторозу – 

3,0–55,7%; хімічних препаратів – на 6,5-23,0% альтернаріозу та 1,5-25,3% фітофторозу; біопрепаратів – на 7,7-

35,1% альтернаріозу та 3,5-33,5% фітофторозу. Виявлено, що найбільш ефективними були такі хімічні препа-

рати, як Акробат МЦ та Антракол 70 WP, а з біологічних препаратів – Фітоспорин-М., та з регуляторів 

росту – Гумісол. 

ABSTRACT 

The article is devoted to studying efficiency of growth-regulating chemicals, chemical and biological fungicidal 

agents against early blight and late blight of potato. It was established that usage of growth-regulating chemicals de-

creases evolution of pathogenic agents on breeds with different tolerance to early blight by 8,3 – 47,0%, to late blight by 

3,0 – 55,7%; using agrochemicals – by 6,5 – 23,0% for early blight and 1,5 - 25,3% for late blight; biological preparations 

– by 7,7 – 35,1% for early blight and 3,5 – 33,5% for late blight. On the basis of the conducted study it was revealed that 

the most efficient agrochemicals were Akrobat MTs, Antrakol 70 WP, among biological preparations these were 

Fitosporyn-M, and among growth-regulating chemicals it was Gumisol. 

Ключові слова: картопля, сорт, Alternaria Solani, Phytophthora infestans, регулятори росту, фунгіциди, 

біологічні препарати. 

Keywords: potato, breed, Alternaria Solani, Phytophthora infestans, early blight, late blight, evolution, 

growth-regulating chemicals, fungicidal agents, biological preparations.  
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Постановка проблеми 
На сьогодні в Україні близько 98% площ наса-

джень картоплі вирощують на приватних присади-
бних ділянках, а це призводить до різкого збіль-
шення чисельності хвороб різного патологічного 
походження. Розмір земельних ділянок є незна-
чним, неякісний садивний матеріал та відсутність 
дотримання сівозмін призводить до накопичення і 
поширення таких збудників хвороб, як Alternaria 
Solani та Phytophthora infestans, які без застосу-
вання засобів захисту можуть знижувати уро-
жайність в межах 60 % і більше [1, 8].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Головним завданням у захисті картоплі від 

хвороб є створення високорезистентних сортів кар-
топлі. Але нажаль використання стійких сортів не 
дає повністю захистити насадження картоплі від 
різної інфекції, а це вимагає додаткових засобів за-
хисту рослин. Стійкість до Alternaria та 
Phytophthora сортів картоплі з часом втрачається, а 
це призводить до значних втрат врожаю картоплі. 
Наукові дослідження вчених показують, що су-
часний інтегрований захист рослин ґрунтується на 
впровадженні інноваційних біологічних препа-
ратів, створених на основі мікроорганізмів, що вра-
жають шкідники рослин, збудники хвороб і бур'яни 
[10]. За умов таких організмів створена ціла серія 
мікробіологічних препаратів, які володіють широ-
ким спектром захисної дії, та за законом біологічної 
буферності не можуть накопичуватися в природ-
ному середовищі та продуктах [8]. 

Тому на сьогодні одним із найбільш ефектив-
них заходів у захисті рослин від хвороб є застосу-
вання фунгіцидів. Перспективним у боротьбі з аль-
тернаріозом та фітофторозом є все ж таки викори-
стання препаратів контактної та комбінованої дії 
[2]. 

Вітчизняні вчені у своїх працях [7] відмічають, 
що захист бадилля потрібно починати від моменту 
появи захворювань (ураженість бадилля 3–5%), що 
значно зменшуватиме втрати урожаю.  

У деяких країнах Європи середнім числом 
обробок насаджень картоплі сягає 8–10 разів за се-
зон. І багато вчених, прийшли до висновку, що бо-
ротьба з ранньою та пізньою плямистостями 
листків повинна бути інтегрована в єдину схему. 
Невід’ємну роль у даному напрямі все ж таки 
відіграє ступінь стійкості сортів картоплі до фіто-
патогенів. Тому, увагу потрібно надавати сортам 
які характеризуються відносно високим (на рівні 7–
8 балів) ступенем польової стійкості, адже їх виро-
щування дозволить знизити затрати на застосу-
вання засобів захисту та підвищити врожайність 
бульб [3, 9 ]. 

Багато наукових досліджень свідчать, що саме 
стимулятори росту та біопрепарати суттєво вплива-
ють на поширення і розвиток плямистостей листя 
картоплі [5]. Такі автори, як В.П Борова та Г.С. Іва-
нова [4], вважають, що обробка біопрепаратами не 
тільки підвищувала стійкість проти хвороб, а й 
сприяла в отриманні більш ранніх сходів картоплі 
(на 5–7 днів) та високу урожайність до 570 ц/га. 

Мета досліджень полягала у вивченні ефек-
тивності регуляторів росту, хімічних і біологічних 
препаратів на різних за стійкістю сортах картоплі 

проти альтернаріозу та фітофторозу в польових 
умовах. 

Методика досліджень  
Науково-польові дослідження проводили у 

2013-2015 роках на дослідному полі Житомирсь-
кого національного агроекологічного Університету 
у с. Велика Горбаша Черняхівського району Жито-
мирської області. Грунт ясно-сірий лісовий опідзо-
лений. Грунтова суміш характеризувалася такими 
показниками:  

рН – 5,8; вміст органічної речовини 19,05%; 
азоту (N ) – 1,14%; фосфору (P2 O5) по Кірсанову – 
160,0 мг/100 г ґрунту; вміст обмінного калію (К2 О) 
по Кірсанову – 6,0 мг/ 100 г ґрунту. 

Нами вивчалось застосування ефективності 
препаратів на різних за стійкістю до хвороб сортах 
картоплі: Бонус (відносностійкий), Ведрузка (се-
редньостійкий) та Глазурна (сприйнятливий).  

На дослідному полі ділянки розташовували 
методом рендомізації за методикою Б. А. Доспе-
хова [6] у чотирьохкратній повторності. 
Фунгіцидна обробка рослин, яка була першою - 
проводили за появи початкових симптомів хвороб, 
а другу - на 14 добу після першої.  

Всі обліки рослин проводились за фазами ро-
звитку рослин: сходи, бутонізація, цвітіння і за за-
гальноприйнятими методиками. 

Бульби перед садінням обробляли регулято-
рами росту (Потейтін, в.р., Гумісол, р., Біолан, 
в.с.р.). Період вегетації насадження рослин вклю-
чав обприскування: Консенто 450 SС, к.с., Акробат 
МЦ в.г., Антракол 70 WP, з.п. та Псевдобактерін-2, 
в.р., Трихофіт, р. і Фітоспорин – М, п. згідно реко-
мендованих норм їх застосування. 

Результати досліджень 
Результатами проведених експериментальних 

досліджень було виявлено вплив препаратів різного 
походження на розвиток альтернаріозу картоплі. 
Збудники альтернаріозу і фітофторозу сумісно па-
разитують на рослинах картоплі, особливо, на сор-
тах з низькою стійкістю. Поява ранніх симптомів 
сухої плямистості картоплі свідчить про подаль-
ший розвиток фітофторозу. Ми виявили, що альтер-
наріоз почав дещо раніше проявлятись за фітофто-
роз. І, у фазу сходів ураження Alternaria solani було 
вже більшим, ніж Phytophthora infestans. Розвиток 
хвороби у контролі на сорті Бонус, який є відносно 
стійким, сягав 3,5% (табл. 1). 

У фазу бутонізації цей показник становив 
5,7%, а під час цвітіння – 9,5%. Сорт Глазурна, який 
є сприйнятливим мав показники, відповідно, 18,1%, 
35,5% та 50,0% . 

Показники ураження, щодо використання ре-
гуляторів росту істотно не змінилися у порівнянні з 
контролем. Розвиток хвороби складав 2,7–47,0% і 
залежав від фази проведення обліку та випробо-
вуваного препарату. 

Застосування фунгіцидів, суттєво знизило ро-
звиток альтернаріозу. І, під час цвітіння показник 
ураження сприйнятливого сорту Глазурна знизився 
майже на 60,0% і становив 21,5–23,0%, залежно від 
застосовуваного препарату. Отже ефективність 
фунгіцидів найкраще проявилася на нестійкому 
сорті, і різниця за показниками розвитку в контролі 
та дослідному варіанті була найбільшою. 
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Щодо біопрепаратів, то найбільш ефективним 
у системі захисту картоплі від альтернаріозу ви-
явився Фітоспорин-М. І ураження захворюванням 

стійкого сорту Бонус становило 2,9–7,9%, середнь-
остійкого сорту Ведрузка – 8,7–22,1%, а сприйнят-
ливого сорту Глазурна – 12,7–34,0%, залежно від 
періоду проведення обліків. 

Таблиця 1 

Вплив регуляторів росту, хімічних та біологічних препаратів на ураження альтернаріозом різних за 

стійкістю сортів (середнє за 2013–2015 рр.). 

Варіант досліду 

Розвиток альтернаріозу на рослинах сорту, % 

Бонус  

(відносностійкий) 

Ведруска 

(середньостійкий) 

Глазурна 

(сприйнятливий) 

сх. б. ц. сх. б. ц. сх. б. ц. 

Контроль (без обробки) 3,5 5,7 9,5 10,5 17,3 25,7 18,1 35,5 50,0 

Регулятори росту 

Потейтін, в.р. (200 мг/т) 3,0 5,0 8,3 9,7 14,7 24,1 17,0 33,7 47,0 

Гумісол, р. (2 л/т) 2,7 5,1 9,0 9,5 14,0 22,5 16,5 30,0 40,3 

Біолан, в.с.р. (2,5 мл/т) 2,9 5,7 8,7 9,5 14,3 24,5 16,7 31,5 45,5 

НІР05, %   0,5   1,7   2,9 

Хімічні препарати 

Консенто 450 SС, к.с. (2,0 л/га) 2,7 4,5 6,7 7,1 10,5 15,5 5,1 15,8 21,5 

Акробат МЦ, в.г. (2,0 кг/га) 2,7 4,3 6,5 7,0 10,3 15,0 5,5 16,0 22,7 

Антракол, з.п. (1,5 кг/га) 2,9 4,7 6,5 7,3 12,5 16,1 6,0 17,5 23,0 

НІР05, %   0,3   0,7   1,1 

Біопрепарати 

Псевдобактерін-2, в.р. (1,0 л/т) 2,9 4,9 8,1 8,9 12,7 20,5 12,5 21,7 34,4 

Трихофіт,р. (5,0 л/га) 3,0 5,0 7,7 8,5 12,5 19,5 13,0 23,5 35,1 

Фітоспорин – М, п. (3,0 кг/га) 2,9 4,8 7,9 8,7 14,1 22,1 12,7 22,7 34,0 

НІР05, %   0,4   1.2   2,4 

Примітка: сх. – сходи, б. – бутонізація, ц. – цвітіння 

 

Все ж таки, найбільший вплив на розвиток аль-

тернаріозу відмічений при застосуванні хімічних 

препаратів у порівнянні з біологічними і особливо 

з регуляторами росту. 

При здійсненні обліків у фазу сходів картоплі 

не було виявлено масового прояву фітофторозу на 

рослинах, незалежно від стійкості сорту та застосо-

вуваного препарату. Захворювання в середньому 

становило 0,3–10,3% у контролі та 0,3–7,5% у 

варіантах із застосуванням засобів захисту рослин 

(табл. 2).

Таблиця 2 

Вплив регуляторів росту, хімічних та біопрепаратів на ураження фітофторозом різних за стійкістю сортів 

картоплі (середнє за 2013–2015 рр.) 

Варіант досліду 

Розвиток фітофторозу на рослинах сорту, % 

Бонус 

(відносностійкий) 

Ведруска 

(середньостійкий) 

Глазурна 

(сприйнятливий) 

сх. б. ц. сх. б. ц. сх. б. ц. 

Контроль (без обробки) 0,3 1,7 3,5 3,9 15,3 25,5 10,3 45,6 75,0 

Регулятори росту 

Потейтін, в.р. (200 мг/т) 0,5 2,0 3,7 3,7 14,5 20,3 5,7 33,4 55,7 

Гумісол, р. (2 л/т) 0,3 1,5 3,5 3,5 14,0 17,7 5,0 23,2 41,5 

Біолан, в.с.р. (2,5 мл/т) 0,3 1,3 3,0 3,5 15,0 17,0 6,1 27,9 45,5 

НІР05, %   0,2   1,2   3,3 

Хімічні препарати 

Консенто 450 SС, к.с. 

(2,0 л/га) 
0,5 1,0 1,7 3,5 7,1 10,3 4,3 20,5 25,3 

Акробат МЦ, в.г. (2,0 кг/га) 0,3 1,1 1,5 3,0 7,0 10,0 4,5 21,0 24,5 

Антракол, з.п. (1,5 кг/га) 0,3 1,1 2,0 3,3 7,5 11,5 4,0 20,7 25,0 

НІР05, %   0,8   1,3   2,5 

Біопрепарати 

 

Псевдобактерін-2, в.р. (1,0 л/т) 0,5 1,7 3,5 4,0 9,5 15,3 5,5 21,1 30,7 

Трихофіт,р. (5,0 л/га) 0,3 1,5 3,7 4,3 9,7 16,7 6,7 25,5 33,5 

Фітоспорин – М, п. (3,0 кг/га) 0,3 1,5 3,7 4,5 9,0 16,7 7,5 25,3 31,5 

НІР05, %   0,3   1,4   2,7 
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У контролі під час бутонізації ураження 

фітофторозом дещо зросло, особливо у сприйнят-

ливого до захворювання сорту Глазурна і стано-

вило 15,3%. Була відмічена тенденція щодо зни-

ження розвитку фітофторозу при використанні пре-

паратів. І все ж таки найбільш ефективними у 

цьому відношенні виявилась група хімічних препа-

ратів. Їх застосування зменшило майже на 50,0% 

порівняно з контролем (7,0–7,5%) ураження захво-

рюванням. Інтенсивності набув фітофтороз кар-

топлі у фазу цвітіння і досягав максимального ро-

звитку. У контролі, де не використовували жодного 

з препаратів, був найбільшим розвиток хвороби.  

Отже використання регуляторів росту, 

хімічних та біофунгіцидів дозволило суттєво змен-

шити рівень захворюваності. Найменша ефек-

тивність у системі захисту проти фітофторозу була 

за регуляторами росту. Вплив їх на збудника є не 

прямим, а опосередкованим. Безпосередньо вплив 

регуляторів росту на рослини полягає у покращенні 

їх росту та розвитку і підвищенні імунітету до хво-

роб. А у варіантах, де бульби перед садінням 

обробляли регуляторами росту, розвиток фітофто-

розу під час цвітіння становив 41,5% (Гумісол) та 

55,7% (Потейтін).  

Фунгіцидне застосування дозволило суттєво 

зменшити розвиток фітофторозу. Такі препарати, 

як Консенто 450 SС, Акробат МЦ та Антракол 

відрізняються за діючою речовиною та механізмом 

дії на збудника. Перший препарат є тран-

сламінарно-системним, другий – системним і 

третій – контактним. Ці фунгіциди були досить 

ефективними щодо зниження розвитку хвороби на 

різних за стійкістю сортах картоплі. Показник ура-

ження у сприйнятливого до фітофторозу сорту Гла-

зурна під час цвітіння знизився від 75,0% до 24,5% 

(Акробат МЦ), а при застосуванні Консенто 450 SС 

та Антраколу розвиток хвороби на цьому сорті кар-

топлі становив 25,3% та 25,0%, відповідно. 

А от ефективність застосування біопрепаратів, 

була дещо нижчою, ніж у фунгіцидів. Розвиток хво-

роби складав 30,7–33,5%. Дія біологічних препа-

ратів базується на взаємовідносинах між збудником 

фітофторозу та бактеріями і грибами, які є діючими 

речовинами вище вказаних засобів захисту.  

У фазу сходів розвиток фітофторозу, не 

відрізнявся від контролю і становив 2,9–3,0% у 

відносностійкого сорту Бонус, у середньостійкого 

Ведрузка–8,5–8,9%, і у сприйнятливого Глазурна – 

12,5–13,0%. Коли гриб Phytophthora infestans завдає 

найбільшої шкоди рослинам картоплі це відбу-

вається під час бутонізації та цвітіння, саме за-

стосування біопрепаратів дає можливість істотно 

призупинити розвиток хвороби. У наших до-

слідженнях найбільш ефективним був Фітоспорин 

– М, п. де ураження рослин знизилось до 34,0% 

(сорт Глазурна) порівняно з контролем. 

Висновки. Встановлено, що при застосуванні 

впливу регуляторів росту, хімічних та біопрепа-

ратів для сприйнятливого за стійкістю сорту кар-

топлі Глазурна на ураження альтернаріозом і 

фітофторозом найбільш ефективними були 

фунгіциди, зокрема, Антракол, Консенто 450 SС та 

Акробат МЦ. У фазу цвітіння рослин розвиток аль-

тернаріозу від застосування фунгіцидів зменшився 

з 50% (у контролі) до 54,0-58,0%, а фітофторозу з 

75% (у контролі) до 67,0-68,4%. Розвиток альтер-

наріозу зменшився 50% до 32,0%, фітофторозу з 

75% до 38,0%. Найкращим біопрепаратом є Фіто-

спорин-М. А при застосуванні регуляторів росту 

найкраще проявив себе Гумісол - розвиток альтер-

наріозу зменшився з 50% до 19,4%, фітофторозу 

75% до 44,7%.  
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Introduction  

The stage of modern drama for any theater group 

demonstrates not only the research, but also the 

possibilities of the theater. Every year, most of the 

country’s theaters take part in the repertoire of works 

by contemporary authors. Various trends appear in the 

interpretation of these works, and the theatrical process 

is enriched. This, in turn, concerns not only the variety 

of performances forms and genres, but also changes in 

the content, the emergence of topical productions on 

family issues that illuminate global worlds. One of 

these performances is T.Slobodzianeks’ “Classmates. 

Life Lessons” at the B. Omarova’s “Zhas Sakhna” the-

atre is included in the repertoire.  

In June 1941, residents of the town of Edvabne in 

Poland set fire to hundreds of Jews who grew up and 

studied with them, lived in the neighborhood and 

played together. After the war, there were legal cases, 

and everything went wrong, the truth did not remain 

hidden. Based on these events, playwright Tadeusz 

Slobodzianek performed the song “Odnoklassniki. 

History in the XIV lessons” published a play. It was 

first staged in Israel at the Gabima Theater, one year 

later at the National Theater in London, and in 2010 at 

the Theater on Vale in Warsaw. In the same year, Nikke 

was awarded the largest literary prize in Poland. And 

five years later, in our country, Tajik director Barzu 

Abdurazzakov has presented to a wide audience a 

performance “Odnoklassniki. Lessons of life”.  

Main Part 

Poles and Jews who attended the same class to-

gether, at each lesson, we saw that they had a versatile 

disclosure of character and a gap from each other, re-

spectively, all those classes would continue, the prob-

lems became more complicated. In the center of the 

small stage were ten chairs set in succession, as if wait-

ing for their owner, and on the edge was an old piano. 

In addition, we did not see any decorations, everything 

was done conditionally, chairs turn into a Desk, house 

and transport. The stage space, where silence reigns, 

disturbed by the voice of children making noise. They 

brought with them the atmosphere of childhood and 

school. Children who couldn’t argue and worry with 

each other suddenly told each other about what profes-

sions they wanted to become a master. This was how 

the first lesson began. One of them-a teacher, one of the 

doctors, a pilot, a tailor, even children who aspired to 

be a movie actress, saw themselves only around that 

town. That lesson of life was filled with hope, hope and 

faith in the future. 

“Classmates. Life Lessons” 

The second lesson showed that the children’s first 

feelings were awakened. Polish guy Rysek (V. 

Kupriyanov) wrote a letter to the most beautiful daugh-

ter in the class Dora (N. Alpysbayeva) and sent heartfelt 

poems. However, no one knew how these feelings 

would end, the beginning of which began sweetly. And 

in the third scene, they began to realize that they did not 

look like each other, that each was Polish and Jewish. 

The Jewish guy Abram (M. Sarybay) also said that he 

would like to study in America on the stage, and now-

adays one person will have an aggravated class, and in 

subsequent classes they would openly demonstrate dif-

ferences with each other. 

Then a small concert was organized on the stage 

dedicated to the opening of the cinema “Aurora”, where 

V. Mayakovsky’s poem “Good attitude to horses” 

would be read by Zoska (A.Oryntai) in the image of a 

horse symbolizes Poland and emphasizes how many 

difficulties, no matter how many, but the knight in the 

open “Down with the zhidokommunu! Long live 

Poland!” leave the stage. Actress A. Oryntay tried to 

convey her love for her soul to her native people as 

reliably as possible. And the Rysek’s role played an ac-

tor V. Kupriyanov we can see a change in the 

psychology of the character, an assessment of what was 

happening. After such events, the Poles openly 

demonstrate that they have begun to defend themselves. 
In the sixth scene, the boys began to take 

important steps in their life, and Abram informed them 
that in his letter he got married, Zoska got married, and 
Dora was married to the Jewish Menachem (B. 
Baiserke), who was a dream of all girls, not Lynx. Four 
Polish Knights, Zygmunt (V. Izimov), Vladek (A. 
Akhmetov) and Henek (N. Kuanyshbayuly) in the class 
were trying to create a hidden organization and defend 
their interests. Thus, many Poles tried to get rid of the 
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Jews and acted well, first of all, in order to implement 
it with the arrival of the Germans. 

From the seventh scene, the performance becomes 
more complicated. Yakub Katz (D. Aripov), who was 
informed by Menachem about the pressure on the Jews, 
did not run anywhere and did not run to death. I didn’t 
suspect anything, because he was clean in front of 
himself, in front of his classmates, but Knyazek, 
Sigmund, Vladek, and Henek didn’t think so. Katz 
believed that they were indicated and wrote a statement. 
On the street where I met the class leader Yakub Katz, 
they beat him without sparing, he broke the gate boards 
and alternately hit Yakub, unable to stand the place, hit 
with his nails, tried to damage the ground and move. 
Noticing this, Rysek throws a stone at the head of a 
classmate in ten-fifteen kg, Katz, whose brain was scat-
tered at the entrance to his house, thus said goodbye to 
life. Actor D. Aripov very subtly brought the inner 
wave of the character, kept the character’s role and fea-
tures from the beginning to the end of the performance. 
This is an exception – to yield, but only forward, to 
strive for the best. This is what shows that the Actor has 
repeatedly sought a place on the last stage, but with dif-
ficulty and carefree singing, when he happily stretched 
out on his feet. And the actor who played the Men-
achem’s role showed that the conductor loves himself 
more harshly than a woman, and even a child. This in-
dicates that its scenes that want to show themselves. 

It was on this stage that Abram was sent a letter 
from America, where he wrote that he was the victim 
of the very first in his life, and only then was a real Jew, 
and the Poles, escaped into slavery as a Jew, left the 
impression that he was a real Polish. In their opinion, it 
was the only way to preserve the integrity of the nation. 
The actors, who clearly understood the stage of the task 
issued by the Director B. Abbruzzakov, passed the big 
exam in this view. All the events that were happening 
were done very rationally, because all the events that 
were happening in themselves, and then you feel, do 
not give in to noise, and in some cases only by facial 
expressions. 

Rysek, Sigmund, Henek, seeking the next victim, 
went to Menahem’s house, but they saw that in the 
house was only his wife, Dora, and their son. Initially, 
they did not touch Dora, but theywere interested after 
looking at a beautiful woman’s legs and neck in a robe 
only to be raped after she had a look at them. All three 
together realized their intentions. Since childhood, 
Rysek fell in love with a Jewish daughter, studied 
together with him and Sigmund, and despite the fact 
that Dora was not huge, Henek, who saw everything, 
thus committed another crime. The director also 
invented memorable scenes on this stage. The three 
actors looked at the audience and conditionally showed 
that they were performing their own actions with the 
help of one hand. Although the actions of the characters 
could make the person feel disgusted, the actions 
performed by the director’s work, in fact, an artistic one 
that has been found to be very effective for the theater. 

On the next scene, N. Alpysbayeva, who played 
Dora’s role, hugging her child, burned along with thou-
sands of Jews. “And is this my whole life?” when I 
asked if we really have a plan for the future, I think this 
is the first beauty of the class who dreams of becoming 
an actress. Actress N. Alpysbayeva deeply understood 
the heros’ inner psychology, expressing the “picture” 
of these events, assured the audience. But, despite the 

fact that she is dying, she showed the image of a person 
who wants to live. 

In the same ninth scene of the play, the director 
wanted to show who could step in for his love. Despite 
being ordered to kill all the Jews, Vladek saved his 
beloved from his childhood Jewish girl, Rakhelka (J. 
Sergazina) and hid her in his house, and Zoska hid 
Menahem from the government punishers, who had 
been dreaming of all the girls, in her backyard. Thus, 
the two Poles survived because of the love they had for 
the two Jews, who had become enemies of the people 
at that time and because they wanted to survive, even if 
they did not live with them. 

In the tenth lesson, Poles revealed their true colors 
more real. All Vladek and Rakhelka's classmates came 
to the wedding party, Rysek, Sigmund, Henek, Zoska, 
and Yakub, Kats and Dora, were watching for their 
life’s passing, also Abram and Menahem in America 
who’s heard from Zoska, all of them were atbthe stage. 
When the newlyweds began to get gifts, poles demon-
strated silver products and gave them to just married 
couples, then the Jews “Whose?”, “My”, “God!”, 
“Your mother!”say replicas, then Vladek said “Thank 
You!”and Rachelka said “Beautiful!” resumed. Among 
the Jews arose a question “Whose?”. When these ques-
tions found their answers, the word sounded like a note 
of orchestra musicians performing a Symphony. “Con-
ductor” B. Abdurazzakov carefully made sure that each 
note was not repeated. On this stage, the actors D. 
Aripov, N. Alpysbayeva, M. Sarybay, etc. asked one 
question, one was the Respondent, not only through 
replicas, but also with facial expressions, as they cre-
ated a picture of one artist. 

In the next scene, Rysek, who tried to kill 
Rakhelka, fears that he would be dissatisfied or would 
tell the story of how much Jewish blood he had to death, 
at the hands of his close friend Vladek. As a result, the 
class lost another student. The author has again made a 
choice for the heroes, whether it’s love, or a friend who 
is cruel, a crumbling homeland, or even an injustice. 
We have to compare again, the decision that Rysek 
could not make, Vladek did. In addition, after every-
thing calms down, Rachelka managed to convince that 
the war is over, and now she did not keep it, can volun-
tarily leave. Once hearing about the wedding, Rachel, 
who did not hide her admiration, understood that after 
this event, she did not regret the choice. And Zoska did 
not regret that he saved Menachem, but in the twelfth 
lesson Zoska forced to go to America because of how 
many of them tried to create a happy family.  

For the entire class, Abram’s letters from a distant 
continent, where both poles and Jews wanted to live, 
played an important role. All the letters with Abram, 
when they come out to the world, were crammed into 
America, where all the classmates were not filled with 
dreams. For others, it was just a dream, for Zosya it was 
an opportunity to just find a soul and start a new life. 
Director B.Abdurazzakov especially decorated all the 
scenes that during the receiving a letter from Abram, 
when he began to read the head of the letter by one of 
the characters on the stage, from the audience ran M. 
Sarybay who played Abram’s role. Every time I came 
to the America’s atmosphere. This is also one of the 
most Director’s rational decisions. 

Not only the Polish daughter who started a new 
life, but also Menachem, who remained in Poland on 
the thirteenth stage, begins to deal with the case of those 
who in the first years of the war killed Jews innocently. 
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In the course of investigating their classmates, 
Sigmund, Henek and the owners became convinced 
that they had killed Jakub Katz, Dora and Son, and 
thousands of other Jews. Over the course of several 
years, gaining revenge and anger, Menachem was una-
ble to withstand himself, captured the scream, three in 
turn under attack. Actor B.Bayserik aspired to the real 
manifestation of the character that arose in the hero’s 
inner soul of the conductor, realizing that everything 
that happens on the stage is not an attempt, but the re-
sult of skill in the embodiment of images. 

Fun and painless lesson began. Over the course of 
thirteen sessions, events such as changes in the 
characters’ lives are nearing their end. The aggression 
that took place on the stage at the moment of opening 
the face of truth, from the hatred Jews to poles, leads to 
the last and decisive lessons. 

In the fourteenth presentation, ten students take 
their turn and report from the date of birth to the day of 
death. In addition, each of them says that the dreams 
expressed in the first lesson were not fulfilled, will tell 
about what fates occurred after this event, where, from 
what to death. Here the Director B. Abdurazzakov 
reduced the network of events, and only reported, 
rationally solving the last scene. As a result, we can see 
that the performance is not only simplified,but also its 
dramatic scene is growing. 

Conclusion  
The performance caused a resonance in the theater 

world in 2015 and caused a lot of controversy in the 
society. Famous theater critic Saniya Kabdiyeva in the 
Republican Theatrical Literary and Artistic Magazine 
“Theater.kz” in an article titled: “Life Lessons” “Od-
noklassniki” has mentioned the next: “B. Abdurazza-
kov’s performance raises the main society problems in 
fact, the class which we see in the play is a humanity 
portrait, officially asserting tolerance and political cor-
rectness, and in real life exploding wars based on reli-
gious, racial intolerance, nationalism and ordinary ha-
tred”[1. P. 33]”. Indeed, the play is about human mo-
rality. At the same time, both the author and the 
Director, who became the goal to show history, to show 
the interests of one nation, and not the remorse of one 
nation. The horrific tensions between the Jews and the 
Poles do not leave anyone indifferent, however, both 
the author and the director aim to show the story, to 
show the gentle world of human destiny, not in the in-
terests of one nation or to repent of one nation. . No one 
knows that classmates at one party and their seemingly 
unbelievable close friends will go on their way from 
year to year, ending in enemieships, violence, and mur-
der. Russian correspondent Yana Chichina in her article 
has emphasized “Children’s question”, “Why?” it 
doesn’t stop appearing during characters’ life. Why did 
the lives of these young people change, some being ap-
pointed victims and others as executioners? In the final 
scene, the characters ask this question quietly, in a 
whisper. But this barely audible question, after all the 
experience in the play, is deafening, like thunder”, [2. 
P. 38] has noted the importance of the last scene. 

In addition, the director paid close attention to the 
opening of each character as an individual, and as a re-
sult, the result of the acting game gave birth to different 

characters. “The actor is self-appointed characters have 
drawn by themselves, and in due time, without the di-
rection of the director, may be able to complete the sce-
nic figure in the field of a half-life spectacle”, says a 
prominent teacher, theater theorist, director A. Popov 
[3. P.316]. When each actor works in his own way in 
the performance, the fullness, the set-up of the ensem-
ble is obvious. Realizing this, director Abdurazzakov 
sought to make the characters as open as possible and 
to the fullest extent possible the actors taking into ac-
count the peculiarities of the video production. The di-
rector skillfully demonstrated the characters’, actors’ 
growth and the complexity of the events from the first 
stage of the performance to the last. The play’s perfor-
mance during this period, as thousands of refugees 
leave their homeland and seek refuge in Europe, is a 
response to the director, actors and theater’s instability 
in the world. Through the play, we have seen that it is 
easy to get an inter-ethnic conflict from a small matter. 
Therefore, this production has become one of the most 
modern performances to date. 

Marina Dmitrevskaya, a theatre critic, took part in 
several festivals and mentioned about the performance, 
which received a positive assessment from theater crit-
ics “The fact that the story about poles and Jews is 
played by the Kazakhs of the “former USSR” with their 
“slanting and greedy eyes”, with Asian grace and child-
ish naivety, gives the story a third dimension. And this 
is what is striking: there are four young Kazakhs and 
you believe that they are Jews” [4. P. 78]; also famous 
theatre critic Eugenia Tropps’ opinion that “Kazakh ac-
tors-beautiful, extraordinarily alive, with clean bright 
faces, clearly broadcast their own horror of what they 
discovered in their heroes to the audience”, [5. P. 68].  

Various novelties, including genres and forms, 
appear in the modern theatrical process. Unfortunately, 
due to the fact that most young Directors pay attention 
to the external form of the play, their artistic level is 
reduced, and after several seasons they are removed 
from the theater’s repertoire. Theater Directors who 
support traditional theater art and have extensive 
experience in the theater field do not master the above-
mentioned trends, but show performances that can be 
performed in foreign theater festivals. We are sure that 
the Directors of this silver performance believe that this 
is the second problem that arises in the world process, 
only if they attach importance to the structure and 
importance of the production. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті представлено результати вивчення впливу попередника синтезу оксиду азоту (NO) L-аргініну 

та інгібітора індуцибельної NO-синтази аміногуанідину на стан показників прооксидантно-антиоксидант-

ної системи та електронотранспортного ланцюга мітохондрій у мозочку та великих півкулях головного 

мозку при експериментальному антифосфоліпідному синдромі (АФС). Дослідження проводили на 50 ми-

шах-самках лінії BALB/с. Встановлено, що у мозочку та великих півкулях головного мозку мишей з АФС 

відбувається розвиток оксидативного стресу. На фоні введення L-аргініну тваринам з АФС у мозочку по-

силюється дисбаланс у системі прооксиданти-антиоксиданти та знижується активність ферментів елект-

ронно-транспортного ланцюга мітохондрій. У великих півкулях головного мозку на фоні введення L-

аргініну у мишей з АФС встановлено зниження активності процесів пероксидного окиснення ліпідів, під-

вищення активності та вмісту компонентів антиоксидантної системи. Нейропротекторний вплив аміногу-

анідину при АФС проявляється зменшенням оксидативного стресу у мозочку та великих півкулях голов-

ного мозку. 

ABSTRACT 

The study results on the influence of L-arginine, the precursor of nitric oxide (NO) synthesis, and aminoguan-

idine, the inhibitor of inducible NO synthase, on the prooxidant-antioxidant system and the electron transport chain 

of mitochondria in the cerebellum and large cerebral hemispheres in experimental antiphospholipid syndrome 

(APS) is presented in the research paper. The studies were performed on 50 BALB/c female mice. It was estab-

lished that oxidative stress developed in the cerebellum and cerebral hemispheres of mice with APS. With intro-

duction of L-arginine into the animals with APS the imbalance in the prooxidant-antioxidant system enhances in 

the cerebellum as well as activity of the enzymes of mitochondrial electron transport chain decreases. In the cere-

bral hemispheres, a decrease in the activity of lipid peroxidation processes, an increase in the activity and content 

of the antioxidant system components were evidenced in cases of L-arginine administration into the APS mice. 

The neuroprotective effect of aminoguanidine in APS is manifested by a decrease in oxidative stress in the cere-

bellum and the cerebral hemispheres. 

Ключові слова: оксидативний стрес, оксид азоту, антифосфоліпідний синдром, мозочок, великі пів-

кулі головного мозку.  

Keywords: oxidative stress, nitric oxide, antiphospholipid syndrome, cerebellum, cerebral hemispheres. 

 

Антифосфоліпідний синдром (АФС) – це сис-

темне автоімунне захворювання, що характеризу-

ється венозними та/або артеріальними тромбозами 

та невиношуванням вагітності [15, 21]. Артеріальні 

тромбози у хворих з антитілами до фосфоліпідів ро-

звиваються в різних органах, в тому числі в арте-

ріях головного мозку [23, 25, 28]. АФС є однією з 

причин розвитку інсультів у молодому віці [32].  

Неврологічна дисфункція може бути пов'язана 

з безліччю імунноопосередкованих судинних, за-

пальних та прямих нейронних ефектів. Антифос-

фоліпідні антитіла (aPL) можуть активувати ендо-

теліальні клітини, тромбоцити та каскади зсідання 

крові. Зокрема, аPL індукують прозапальні та про-

коагулянтні процеси в ендотеліальних клітинах 

мікроциркуляторного русла мозку [21]. У багатьох 
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хворих з АФС спостерігаються неврологічні пору-

шення, зумовлені пошкодженням головного мозку 

(епілептичні напади, хорея, розсіяний склероз, нев-

ропатії) [8, 25, 26, 28]. Зв'язування aPL з β2-глікоп-

ротеїном I (β2GPI) супроводжується пригніченням 

цереброваскулярного атерогенезу. В експеримента-

льних моделях це призводить до пошкодження 

мембран нейронів та астроцитів та знижує життє-

здатність клітин. aPL також деполяризують синап-

тичні екстракти мозку щурів, здійснюють нейрото-

ксичний вплив на клітини через перенапруження 

рецепторів глутамату або шляхом прямої реакції з 

ліпідами головного мозку [21].  

Важливу роль в функціонуванні нейронів, глії 

і кровоносних судин відіграє оксид азоту (NO) як 

інтегруючий фактор [17]. При порушенні балансу 

активних форм Нітрогену і Оксигену NO і O2
•- вза-

ємодіють між собою. В результаті утворюється пе-

роксинітрит, що призводить до пошкодження су-

дин в мозку [17]. За даними літератури, при АФС 

порушується синтез та біодоступність оксиду азоту 

(NO), який бере участь в регуляції судинного то-

нусу і коагуляційних властивостей крові [18, 20].  

Закономірності розвитку оксидативного 

стресу у головному мозку та зміни співвідношення 

прооксиданти/антиоксиданти під впливом модуля-

торів системи NO за умов АФС на сьогодні залиша-

ються недостатньо вивченими. 

Мета дослідження – оцінити вплив поперед-

ника синтезу оксиду азоту L-аргініну та інгібітора 

індуцибельної NO-синтази аміногуанідину на стан 

показників системи прооксиданти-антиоксиданти у 

мозочку та великих півкулях головного мозку при 

експериментальному АФС. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дослідження про-

водили на 50 мишах-самках лінії BALB/с, яких ут-

римували на стандартному раціоні віварію. Всі 

маніпуляції з експериментальними тваринами про-

водили із дотриманням правил відповідно до «Єв-

ропейської конвенції про захист хребетних тварин, 

що використовуються для дослідних та інших нау-

кових цілей» [24] та «Науково-практичних реко-

мендацій з утримання лабораторних тварин та ро-

боти з ними» [16]. 

АФС моделювали за допомогою кардіоліпіну 

(Sigma, США), який вводили внутрішньом’язово, 

чотири рази (30 мкг на 1 ін’єкцію, проміжки між 

ін’єкціями становили 14 діб) [14]. Для підвищення 

ефективності імунної відповіді кардіоліпін емуль-

гували в 75 мкл повного ад’юванту Фрейнда (перша 

ін’єкція), наступні ін’єкції проводили з неповним 

ад’ювантом Фрейнда. АФС формувався через 2 ти-

жні після останньої ін’єкції кардіоліпіну.  

Піддослідних тварин розділили на 4 групи: 1-

ша (контроль) – інтактні тварини; 2-га – тварини з 

експериментальним АФС, 3-тя – тварини з АФС, 

яким вводили L-аргініну гідрохлорид (“Sigma”, 

USA, 25 мг/кг), 4-та – тварини з АФС, яким вводили 

аміногуанідин (“Химлабораторреактив”, Україна, 

10 мг/кг). L-аргінін та аміногуанідин вводили внут-

рішньоочеревинно один раз на день, упродовж 10 

діб після формування АФС. Тварини контрольної 

групи отримували внутрішньоочеревинно іденти-

чні об’єми розчинника. Через 10 діб після початку 

терапії тварин виводили з експерименту в умовах 

тіопентал-натрієвого наркозу. 

Для дослідження використовували гомогенати 

мозочку та великих півкуль головного мозку. У го-

могенатах визначали: рівень вільнорадикального 

окиснення ліпідів за вмістом гідропероксидів 

ліпідів (ГПЛ) [5] та ТБК-активних продуктів (ТБК-

АП) [2], активність супероксиддисмутази (СОД, 

КФ 1.15.1.1) [19] та каталази (КАТ, КФ 1.11.1.6) 

[12], вміст відновленого глутатіону (G-SH) [22], ак-

тивність сукцинатдегідрогенази (СДГ, КФ 1.3.99.1) 

[7] та цитохромоксидази (ЦХО, КФ 1.9.3.1) [10].  

Статистичну обробку даних здійснювали за 

допомогою програми STATISTICA 10. Порівняння 

отриманих величин проводили з використанням U-

критерію Манна-Уітні, з врахуванням поправки 

Бонферроні при оцінці значень р. Зміни вважали 

достовірними при p≤0,05. 

Результати та обговорення. Відомо, що окси-

дативний стрес бере участь у патобіохімічних меха-

нізмах розвитку АФС [20, 29]. Перекисне окис-

нення ліпідів є одним з факторів розвитку ендотелі-

альної дисфункції у пацієнтів з АФС [33].  

У результаті наших досліджень встановлено, 

що у досліджуваних відділах головного мозку (мо-

зочку та великих півкулях) мишей лінії BALB/с з 

АФС відбувається активація вільнорадикальних 

процесів (табл. 1, 2).  

Встановлено збільшення вмісту ГПЛ на 96 % у 

мозочку мишей з АФС, відносно контролю (табл. 

1). Первинні продукти пероксидного окиснення лі-

підів нестійкі і швидко розкладаються з утворенням 

вторинних продуктів: альдегідів, кетонів, спиртів 

[9, 27]. У наших дослідах відмічено збільшення вмі-

сту ТБК-АП – на 56 % у мозочку тварин з АФС ві-

дносно контролю (табл. 1). Основним компонентом 

ТБК-АП є малоновий діальдегід, який при взаємодії 

з SH- та CH3-групами білків пригнічує активність 

ферментів, сприяє цитолізу, агрегації тромбоцитів 

та зменшенню синтезу простагландинів [9]. 
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Таблиця 1. 

Показники системи прооксиданти-антиоксиданти та активності ферментів тканинного дихання у мозочку 

мишей лінії BALB/c за умов антифосфоліпідного синдрому та при застосуванні L-аргініну і аміногуані-

дину (M±m, n=10) 

Показник 
Група тварин 

контроль АФС АФС L-аргінін АФС + аміногуанідин 

ГПЛ, 

у.о./г тканини 
8,04±0,56 15,76±0,54 p<0,001 19,21±0,58 p1<0,005 10,01±0,57 p1<0,001 

ТБК-АП, 

нмоль/г таканини 
4,28±0,12 6,78±0,22 p<0,001 7,56±0,19 p1<0,05 5,87±0,22 p1<0,05 

СОД, 

у.о./мг білка 
2,41±0,08 1,09±0,08 p<0,001 0,65±0,03 p1<0,005 1,90±0,07 p1<0,001 

КАТ,  

нмоль/хв на 1 мг білка 
4,42±0,27 1,79±0,09 p<0,001 1,26±0,07 p1<0,005 3,44±0,19 p1<0,001 

G-SH, 

мкмоль/г тканини 
7,14±0,22 5,65±0,06 p<0,001 4,42±0,13 p1<0,001 6,27±0,10 p1<0,005 

Активність СДГ, 

нмоль/хв·мг білка 
5,85±0,05 4,36±0,07 p<0,001 3,82±0,08 p1<0,005 5,39±0,07 p1<0,001 

Активність ЦХО, 

мкмоль/хв·мг білка 
8,24±0,45 3,16±0,07 p<0,001 2,58±0,07 p1<0,001 4,55±0,06 p1<0,001 

Примітки: Тут і у табл. 2: р – достовірно відмінне від відповідних значень у контрольній групі; р1 – 

достовірно відмінне від відповідних значень у групі тварин з АФС. 

 

Відомо, що інтенсифікація вільнорадикаль-

ного окиснення поєднується з дискоординацією в 

системі прооксиданти-антиоксиданти [1, 6]. Пору-

шення балансу між концентрацією АФК та АОС 

призводить до оксидативного стресу, окисного по-

шкодження ДНК, білків та ліпідів [30]. Встанов-

лено зниження активності СОД на 55 % та КАТ на 

60 %, у мозочку мишей за умов АФС, порівняно із 

показниками інтактних тварин (табл. 1). Функціо-

нальною основою системи антиоксидантного захи-

сту є глутатіонова система, яка бере участь в інак-

тивації пероксиду водню та ліпопероксидів, вико-

нує захисну функцію для SH-груп мембранних 

протеїнів [4, 31]. У мозочку мишей з АФС встанов-

лено зменшення кількості G-SH на 21 %, порівняно 

з контрольною групою. Зниження рівня G-SH в ор-

ганах і тканинах призводить до оксидативного 

стресу [13]. 

Нагромадження продуктів ПОЛ супроводжу-

ється пошкодженням генетичного апарату клітин, 

гальмуванням клітинного поділу, пригніченням 

окисного фосфорилювання [4, 29]. Джерелом елек-

тронів для одноелектронного відновлення молеку-

лярного кисню з утворенням активних форм кисню 

(супероксидного аніон-радикалу, пероксиду водню 

і гідроксильного радикалу) найчастіше виступають 

дихальний ланцюг мітохондрій і мікросомальна си-

стема [13]. У результаті наших досліджень у мозо-

чку тварин з АФС виявлено порушення функціону-

вання ензимів дихального ланцюга мітохондрій, 

про що свідчило зменшення активності СДГ на 25 

% і ЦХО на 62 % відносно контролю (табл. 1).  

У великих півкулях головного мозку мишей за 

умов АФС вміст ГПЛ зростав на 75 %, а кількість 

ТБК-АП збільшувалася на 44 %, відносно контролю 

(табл. 2). Водночас, активність СОД зменшувалась 

на 48 %, функціональна здатність КАТ знижувалась 

на 56 %. Зростання швидкості утворення пероксиду 

водню призводить до виснаження резервів каталази 

[3]. В той же час відбувалось виснаження пулу G-

SH, кількість якого зменшувалась у великих півку-

лях головного мозку на 39 %, порівняно з контро-

льною групою. G-SH бере безпосередню участь у 

знешкодженні вільних радикалів та їх токсичних 

продуктів, а також у відновленні сульфгідрильних 

груп ензимів [3]. Зниження вмісту G-SH може бути 

пов’язано як з інтенсифікацієюї процесів ПОЛ в 

ураженому органі, так і підсиленням катаболізму 

глутатіону [13]. 

Відомо, що при активації процесів переокис-

нення мембранних ліпідів, у тому числі, знижується 

енергозабезпечення клітин внаслідок роз’єднання 

дихання і окисного фосфорилювання в мітохонд-

ріях та розвитку їх дисфункції [11]. У результаті на-

ших досліджень при АФС виявлено порушення фу-

нкціонування мітохондрій у великих півкулях голо-

вного мозку, про що свідчило зменшення 

активності СДГ на 18 % та ЦХО на 52 %, відносно 

показників інтактних тварин (див. табл. 2).  
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Таблиця 2. 

Показники системи прооксиданти-антиоксиданти та активності ферментів тканинного дихання у вели-

ких півкулях головного мозку мишей лінії BALB/c за умов антифосфоліпідного синдрому та при застосу-

ванні L-аргініну і аміногуанідину (M±m, n=10) 

Показник 
Група тварин 

контроль АФС АФС L-аргінін АФС + аміногуанідин 

ГПЛ, 

у.о./г тканини 
7,57±0,27 13,27±0,28 p<0,001 9,37±0,44 p1<0,001 9,28±0,62 p1<0,01 

ТБК-АП, 

нмоль/г таканини 
3,88±0,15 5,59±0,23 p<0,001 4,92±0,13 p1<0,05 4,58±0,15 p1<0,05 

СОД, 

у.о./мг білка 
4,08±0,29 2,11±0,14 p<0,001 2,77±0,17 p1<0,05 2,98±0,07 p1<0,005 

КАТ, 

нмоль/хв на 1 мг білка 
6,07±0,13 2,67±0,21 p<0,001 4,35±0,28 p1<0,005 4,89±0,26 p1<0,001 

G-SH, 

мкмоль/г тканини 
6,85±0,31 4,19±0,10 p<0,001 4,42±0,12 p1>0,05 4,81±0,17 p1<0,05 

Активність СДГ, 

нмоль/хв·мг білка 
5,64±0,09 4,64±0,08 p<0,001 5,41±0,17 p1<0,01 4,96±0,14 p1>0,05 

Активність ЦХО, 

мкмоль/хв·мг білка 
7,44±0,29 3,60±0,11 p<0,001 3,88±0,16 p1>0,05 4,79±0,10 p1<0,001 

 

Встановлено, що на фоні застосування L-

аргініну у мозочку мишей з АФС відбувається збі-

льшення вмісту ГПЛ на 22 % та ТБК-АП на 11 %, 

порівняно із показниками 2-ї групи тварин з АФС 

(табл.). Встановлено зниження активності СОД на 

41 % та КАТ на 30 %, вмісту G-SH на 22 % та акти-

вності ферментів електронотранспортного ланцюга 

мітохондрій СДГ на 12 % та ЦХО на 18 %, порів-

няно із показниками групи тварин з АФС (див. табл. 

1).  

При введенні аміногуанідину встановлено по-

слаблення активності процесів перекисного окис-

нення мембранних ліпідів у мозочку мишей з АФС: 

знижувався вміст ГПЛ на 37 % і ТБК-АП на 14 %, 

відносно показників групи тварин з АФС. Про ак-

тивацію системи антиоксидантного захисту на фоні 

аміногуанідину свідчило підвищення активності 

СОД на 74 % і КАТ на 92 %, зростав вміст G-SH на 

11 %, порівняно з контрольною патологією. Вста-

новлено підвищення активності СДГ на 23 % та 

ЦХО на 44 % (див. табл. 1). 

Встановлено, що при введенні L-аргініну у ве-

ликих півкулях тварин з АФС відбувається зни-

ження вмісту ГПЛ на 29 % та ТБК-АП на 12 %, по-

рівняно із показниками 2-ї групи тварин з АФС. Во-

дночас встановлено підвищення активності СОД на 

31 % та КАТ на 63 %, СДГ на 17 %, порівняно із 

показниками групи тварин з АФС (див. табл. 2).  

При введенні аміногуанідину у великих півку-

лях головного мозку встановлено зниження вмісту 

ГПЛ на 30 % і ТБК-АП на 18 %. Про активацію си-

стеми антиоксидантного захисту на фоні аміногуа-

нідину свідчило підвищення активності СОД на 41 

% і КАТ на 83 %, відносно показників групи тварин 

з АФС. Водночас зростав вміст G-SH на 15 %. Вве-

дення аміногуанідину супроводжувалося підви-

щенням активності ЦХО на 33 %, порівняно із по-

казниками групи тварин з АФС (див. табл. 2). 

Висновки. Отже, за умов експериментального 

АФС у тканині мозочка та великих півкуль голов-

ного мозку мишей лінії BALB/c відбувається розви-

ток оксидативного стресу, що супроводжується 

дисбалансом показників прооксидантно-антиокси-

дантної системи та електронно-транспортного лан-

цюга мітохондрій. Встановлено, що введення L-

аргініну тваринам з АФС у мозочку супроводжува-

лося поглибленням оксидативного стресу. Проте у 

великих півкулях головного мозку на фоні вве-

дення L-аргініну у мишей з АФС встановлено зни-

ження активності процесів пероксидного окис-

нення ліпідів, підвищення активності та вмісту 

компонентів антиоксидантної системи. Нейропро-

текторний вплив аміногуанідину при АФС прояв-

лявся зменшенням оксидативного стресу у мозочку 

та великих півкулях головного мозку. 
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ABSTRACT 

The necessity of using an accounting engineering concept for satisfying the information requests from enter-

prise management has been proved based on changes that the fourth industrial revolution has brought to the modern 

world. The data-driven approach for developing the enterprise strategic decision-making system, as one of the 

fourth industrial revolution representatives, was used as a foundation for management accounting organizing. The 

article made an emphasis on expanding the analytical and predictive capabilities of strategic management account-

ing. Given this, the sequence for strategic management accounting organizing has been substantiated. The me-

thodical approach based on accounting engineering technic for creating a list of accounting nomenclatures, which 

is expended by fixing nonfinancial information, has been substantiated.  

Keywords: accounting engineering, information system, data-driven approach, decision-making system, 

strategic management accounting. 

 

Introduction. Many pieces of research in the field 

of accounting are dedicated to the crucial problem of 

describing and understanding the future of the account-

ing profession within the digitalization context. It be-

comes completely obvious to everyone that the future 

of accounting is in involving the new technics, which 

could help not only with gathering more considerable 

amounts of information but also with making a predic-

tion based on using the special analytical tools for pro-

cessing the data. The modern accountant must have the 

ability to analytical thinking, build a relationship, es-

tablish effective communication, and understand the 

role of accounting information in the implementation of 

the enterprise strategy. It is only possible if the account-

ing department and accounting process get the right 

place within the enterprise architecture. Unfortunately, 

getting such a place is still a big problem for individual 

enterprises. Despite the tremendous amount of research 

about increasing the managers' confidence in account-

ing information, a lot of them do not reach practical im-

plementation and remain on paper. It is becoming in-

creasingly difficult to ignore the digitalization of every 

aspect of enterprise life. That is why accounting devel-

opment must establish links between the main manage-

ment decision and a massive amount of data gathering 

within the accounting system. This is possible only if 

accounting stop avoiding the digitalization and imple-

ment the methods of predictive analytics for using it as 

a part of the accounting process. Here should be con-

sidered that changes in the accounting profession and 

the requirements for accounting information have led 

to the many new tools involvement in the accounting 

process. 

When digitalization and big data have emerged, it 

opens new fields of accounting development, which 

can only be achieved by inventing a new approach of 

different data gathering. These dates must describe not 

only the financial aspects of the enterprise life but give 

the qualitative assessment of its development parame-

ters. Such data-driven approach creates new opportuni-

ties for the accounting development. Therefore, the ar-

ticle is oriented on searching the way to simultaneously 

solving the two described problems. These problems 

are getting the right place for accounting within the en-

terprise architecture and improving the accounting pro-

cess based on the enterprise's digital transformation. 

Literature review and problem statement. Cur-

rent economic conditions and facing the challenges of 

the fourth industrial revolution require economic enti-

ties improving their strategic management and deci-

sion-making system. The main problem here is colossal 

increasing the amount of data, which enterprise man-

agement has to process to make the right decision. Such 

a situation has resulted in the emergence of a data-

driven approach to enterprise management. In this case, 

data-driven means, that the enterprise management 

makes a decision based not on the intuition or personal 

experience but the data aggregation. It is clear, that a 

significant increase in economic data causes that the 

data-driven approach has spread on the research in the 

field of accounting. The B. Ballou, D.L. Heitger, and 

D. Stoel [1] research could be considered as an excel-

lent example of the mentioned spreading of a data-

driven approach to accounting. Unfortunately, these au-

thors emphasize only the necessity of changing the cur-

riculum of accounting education. However, we have to 

agree with the statement [1] about changing the main 

competitive advantages of accounting from providing 

the relevant information to performing data analytics. 

The same problem could be noticed according to М.T. 

Hora, J. Bouwma-Gearhart, and H.J. Park [2] research, 

where also data-driven approach was considered as a 

necessary improvement in accounting education.  

Another exciting research, which connected the 

colossal amount of open data with public accountabil-

ity, is R.P. Lourenço, S. Piotrowski, and A. Ingrams [3] 

work. Although this research explores the particulari-

ties of open data-driven public accountability, it not 

covered the enterprise’ accounting process. Mentioned 

research is more about using some data for creating a 

transparent environment. The main idea here is to get 

the possibility of gathering all the necessary data within 

the enterprise architecture. This is exactly what A. Top-

chyan’s [4] research is aimed at. The mentioned article 
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[4] reveals the idea of data gathering from the point of 

view of different stakeholders. Taking into account the 

interests of such stakeholders as the IT department, 

Data Scientists, and Business Department clarified the 

requirements of data-driven architecture within the en-

terprise Data Vault Architecture. What the A. Top-

chyan’s [4] lives behind is the quality and reliability of 

the information collected in Data Vault. If the enter-

prises’ ability to obtain the required information not 

considering and the relations with the accounting sys-

tem is not established, we could not claim that enter-

prise uses a data-driven approach in its decision-mak-

ing system. Therefore, providing a data-driven ap-

proach in the enterprise decision-making system 

requires some improvement it accounting organization, 

which existed researches and accounting practice not 

provided. 

The aim and objectives of the study. The purpose 

of the article is to develop the connection between the en-

terprise accounting system and requirements from busi-

ness users of accounting information based on using the 

data-driven approach to making the decision. The author’s 

hypothesis is to use an engineering approach for develop-

ing the accounting information’ gathering system.  

Methods. The methodological base of the research 

is an enterprise architecture approach, which is considered 

as a connector for accounting and decision-making sys-

tems. The enterprise architecture, which has many rele-

vant methods for its disclosure like TOGAF [5] or 

BIZBOK [6], could be used as a tool for establishing the 

connection. Defining the most important aspects of enter-

prise life within the architectural description makes it pos-

sible to understand what data business users require from 

the accounting system. Given this, the Event-Driven Pro-

cess Chain (EPC) Diagram has been used for representing 

the process of integrated accounting with the main areas 

for making the decision. Besides, for presenting the inter-

connection between an accounting and management sys-

tem, we will make a particular mind map. 

Main results. Achieving the article goal is only 

possible if the enterprise provides cooperation between 

the accounting process and all the data stores. We have 

to agree with I. Tekbas [7] that «digital accounting in-

volves more than the ability to use a digital system». If 

an enterprise wants to face the fourth industrial revolu-

tion challenges successfully, it has to use new achieve-

ments such as artificial intelligence, robotic process au-

tomation (RPA), predictive analytics, etc. Although 

many accountants and researchers mentioned these 

modern instruments, the main emphasis of this article 

is that digital accounting requires appropriate infra-

structure. Only getting an understanding of how the en-

terprise could combine accounting and digitalization 

will improve enterprise decision-making system. Only 

establishing the right place of accounting information 

within the enterprise architecture will allow completely 

using the advantages of a data-driven approach. 

Based on the A. Sidornya [8], M.V. Shumeyko [9], 

and some other researchers' works, we could insist that 

the accounting engendering have to be considered as 

the primary tool for entanglement the data-driven ap-

proach to the decision-making system of real enter-

prises. Only getting the enterprise architecture defini-

tion makes it possible to connect accounting infor-

mation with the main companies' management deci-

sion. Thus, using the engineering approach towards ac-

counting allows developing a data-driven decision-

making system. Therefore, from the author’s opinion it 

is impossible to implement data-driven approach in 

terms of existence understanding of accounting engi-

neering concept. It has to be expanded with modern 

system engineering achievements represented, for ex-

ample, in Systems Engineering Body of Knowledge 

(SEBOK) [10] and other system engineering standards 

(ISO 15288, ISO 42010, ISO 15926, ISO 15944, etc.).  

A detailed study of existing research proves a 

given statement about the necessity of the system engi-

neering standards' involvement in the accounting or-

ganization. It has to be noticed that A. Sidornya [8] 

gives a useful review of the possibility of using ac-

counting engineering for the enterprises’ sustainable 

development maintenance. Her research is based on 

«zero derivative balance statements», which allow esti-

mating enterprise value after excluding the influence of 

existed property. It seems that this approach is oriented 

only on limited stakeholder interests. Therefore, it re-

quires reorientation on a wide variety of the enterprise 

management decision. Besides, it requires using the 

management statement or just the derivative balance in-

stead of «zero derivative balance statements». M.V. 

Shumeyko, with co-author [9] have described the 

mechanisms of accounting engineering with disclosure 

of the particularities of how different instruments and 

methods are used. Despite the comprehensive list of the 

tools that could be used in accounting engineering, the 

combination of cash and liabilities still considered as 

the main instrument for the decision-making system. L. 

Popescu [11] has offered the concept «management of 

result» and has presented accounting engineering as in-

formation support of the management of results. The 

main idea here is also to combine accounting data 

within different equations. The engineering reduction 

only to usage, even the significant amount of the rela-

tionship between accounting statements and indicators, 

cannot be accepted. In author understanding, account-

ing engineering has to give a holistic view of the enter-

prise activity, which is impossible only on the base of 

data combination. Achieving a comprehensive look at 

enterprise could require adding new information 

sources or additional data slices. Providing accounting 

engineering must lead to change the way of accounting 

organizing to get a closer connection between account-

ing information and information request of enterprise 

stakeholders. So, only I. Tekbas [7] research empha-

sizes that the central point of accounting engineering is 

enabling usage of different digital systems that expand-

ing the accounting information system to data-driven 

knowledge management. 

Based on given analyses of existed researches, the 

accounting engineering domain schema is offered and 

represented in Figure 1. The particularities of the au-

thor's proposal are in displaying the place of accounting 

engineering in business architecture. Figure 1 also de-

scribes accounting relations with the primary type of 

strategic enterprise decision. 
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the results of the 
information request 

satisfying 

Management accounting policy  

Data-driven approach

makes strategic 
decisions based on 
data analysis and 

interpretation

Strategic management requirements 

an information system used 
to support determinations, 
judgments, and courses of 
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operational aspects of a corporation

 the specific principles and procedures 
implemented for preparing financial 
statements, management reports, and 

derivative balances

transforming the understanding of the 
enterprise place in the environment 

and enterprise capabilities into the set 
of key performing indicators 

limiting the ability 
to make intuitive 
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determines 
the features 

of the 
formation

determines the 
benchmarks for 
implementation

justifies the list of 
tools and transmits 
a complete business 

model

defines 
decision 

areas

 

Fig. 1 The accounting engineering concept understanding and its relations with enterprises’ business architec-

ture elements mapping 

 

The main advantage of accounting engineering 

implementation is expanding the number of instru-

ments from other disciplines that an accountant could 

use in his work. Moreover, the additional tool due to 

the engineering process takes the proper place within 

the decision-making system. The whole bunch of extra 

instruments is represented in Figure 2. 
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Fig. 2 The representation of accounting engineering theoretical groundings and practical implementation in in-

tellectual map (maid-map) form 
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Concerning Figure 2, it should be noted that it was 

made using the intellectual map methodology. Each 

branch from Figure 2 described one of the essential as-

pects of the accounting engineering process given in the 

author’s understanding. Some of these branches trans-

form understanding accounting engineering from mak-

ing derivative balance statements to the accounting or-

ganizing process. Existed researches, as has already 

mentioned, require from accounting engineering mak-

ing the deferent transformation with financial report 

statement. Making enterprise model with system engi-

neering approach allow expanding the number of deriv-

ative balance statement with a vast amount of manage-

ment report. It becomes possible to organize strategic 

accounting in connection with a crucial management 

decision, which was holding inside the enterprise archi-

tecture. Figure 3 represented the way how the enterprise 

architecture mapping to the accounting system during 

the process of accounting organizing. For doing this, 

the Event-Driven Process Chain (EPC) Diagram has 

been used. EPC diagram describes the workflow that 

establishes a connection between the data-driven ware-

house and different accounting reports. The existence 

of a data-driven warehouse gives the possibility to per-

form accounting forecasting of the enterprise activity 

results. Moreover, the presence of the enterprise archi-

tecture model provides collecting in a data-driven 

warehouse only the information, which is necessary for 

the design-management system. 

Conclusion. This paper has shown that using the 

accounting engineering concept gives the possibility to 

face the fourth industrial revolution challenges success-

fully. The accounting engineering aimed to satisfy the 

information requests from enterprise management and 

strategic decision-making system. Also, accounting en-

gineering allows combining accounting with the data-

driven approach for gathering information from differ-

ent sources. Such a combination in the article presented 

as a foundation for management accounting organizing. 

The data-driven approach application made an empha-

sis on expanding the analytical and predictive capabili-

ties of strategic management accounting. Given this, 

the sequence for strategic management accounting or-

ganizing has been substantiated through presenting the 

Event-Driven Process Chain (EPC) Model.  
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Fig. 3 The process of data-driven decision-making system implementation through the accounting engineering 

process 
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Using the EPC diagram described the methodical 

approach for creating a list of accounting nomencla-

tures, which is expended by fixing nonfinancial infor-

mation. The list of accounting nomenclatures (key per-

formance indicators, balance statements, managerial 

reports, etc.) existence could give the enterprise man-

agement a useful tool for decision-making only in case 

of these nomenclatures integration with the predictive 

analytics software (Microsoft Power BI, Tableau, etc.). 

Although such integration only mentioned in the arti-

cle, its development will be the prospect of further re-

search by the author. 
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АНОТАЦІЯ  

Висвітлено структуру фінансової політики України. Визначено місце фінансової політики розвитку 

агропромислового комплексу в загальнодержавній фінансовій політиці. Встановлено зв’язки між елемен-

тами загальної фінансової політики України та компонентами фінансової політики в агропромисловому 

комплексі. Охарактеризовано бюджетну політику розвитку агропромислового виробництва в Україні. 

Представлено структуру податкової підтримки агропромислових суб’єктів господарювання. Визначено 

взаємозв’язок бюджетної і податкової політики розвитку агропромислового комплексу. Представлено 

структуру державної фінансової підтримки розвитку агропромислового виробництва як частини бюджет-

ної політики розвитку цієї сфери економіки України. Представлено інструменти і суб’єкти податкової 

підтримки агропромислового комплексу. Запропоновано державну фінансову підтримку харчової проми-

словості, яка полягає в наданні державою бюджетного фінансування підприємствам цієї галузі економіки 

за умови залучення ними певного обсягу валових капітальних інвестицій. Наголошено на тому, що сплата 

до державного бюджету і до місцевих бюджетів податків збільшиться внаслідок збільшення масштабів 

діяльності харчової промисловості і сільського господарства. 

ABSTRACT 

The structure of financial policy of Ukraine is elucidated. The place of financial policy of the development 

of agro-industrial complex in nationwide financial policy is determined. Connections between the elements of 

general financial policy of Ukraine and with components financial policy in agro-industrial complex of Ukraine 

are established. Budget policy of the development of agro-industrial manufacture in Ukraine is characterized. The 

structure of tax support of agro-industrial economic entities is presented. Interconnection budgetary and tax policy 

of the development of agro-industrial complex is determined. The structure of state financial support of the devel-

opment of agro-industrial manufacture as part of budgetary policy of the development this sphere of the economics 
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of Ukraine is presented. The instruments and the subjects of tax support of agro-industrial complex are presented. 

It is proposed state financial support food industry which was consisting in granting by state of budgetary financing 

to enterprises this branch of economics per condition attracting by they certain amount gross capital investments. 

It is emphasized on that that payment to state budget and to local budgets taxes will increase as a result of the 

increasing of the scales of the activities of food industry and of agriculture.  

Ключові слова: фінансова політика, агропромисловий комплекс, фінансові ресурси, державна фінан-

сова підтримка, податкова політика, митна політика, бюджетна політика, інвестиційна політика. 

Keywords: financial policy, agro-industrial complex, financial resources, state financial support, tax policy, 

customs policy, budget policy, investment policy. 

 

Постановка проблеми. Фінансова політика 

має важливе значення для економіки, тому що за 

допомого неї відбувається організоване витрачання 

державних фінансових ресурсів, а також їх отри-

мання державою у вигляді доходів. Формування 

ефективної моделі фінансових відносин в державі 

зумовить економічне зростання та збільшення до-

ходів державного бюджету і місцевих бюджетів. 

Для цього потрібно систематизувати і узагальнити 

існуючу фінансову політику та запропонувати 

шляхи її вдосконалення. У цій роботі буде зроблено 

акцент на визначенні структури фінансової 

політики України та її вдосконаленні з метою збіль-

шення масштабів діяльності в агропромисловому 

комплексі та доходів місцевих бюджетів і держав-

ного бюджету. 

Аналіз останніх досліджень і публікації. 

Проблемам фінансової політики України, зокрема 

фінансової політики в агропромисловому ком-

плексі зазвичай приділяється значна увага. До-

цільно виокремити плідну працю таких українсь-

ких вчених в галузі економіки, як Григор’єва Х. А., 

порушував питання про державну підтримку опто-

вих ринків сільськогосподарської продукції. Сидор 

І.П. досліджував світовий досвід державного регу-

лювання цін на продукти харчування. Конєва І. І. 

вивчала державну фінансову підтримку 

підприємств АПК. Фінансова політика є широким 

поняттям, яке потрібно відобразити у вигляді 

структури, яку потрібно буде вдосконалити. 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Незважаючи на широке до-

слідження фінансової політики в Україні, зараз 

існує потреба в систематизації та узагальненні 

фінансової політики з метою вдосконалення моделі 

фінансових відносин в державі, котрі б забезпечили 

зростання масштабів діяльності в агропромисло-

вому комплексі та доходів державного і місцевих 

бюджетів.  

Мета статті. Метою цієї роботи є дослідження 

фінансової політики в Україні відображення її 

структури, визначення взаємозв’язків між складо-

вими фінансової політики розвитку агропромисло-

вого комплексу та елементами загальнодержавної 

фінансової політики, представлення такої моделі 

фінансової політки в агропромисловому комплексі, 

котра б забезпечила збільшення масштабів діяль-

ності його суб’єктів господарювання та доходів 

державного бюджету і місцевих бюджетів.  

Виклад основного матеріалу. Фінансова 

політика держави є сукупністю державних фінансо-

вих заходів в сфері фінансової діяльності, які 

направлені на мобілізацію фінансових ресурсів, їх 

розподіл та використання для виконання державою 

своїх функцій [28]. Фінансова політика України 

охоплює бюджетну, боргову, податкову, інве-

стиційну, бюджетну, грошово-кредитну, митну та 

інвестиційну політику. До складу фінансової 

політики України також входить фінансова 

політика в агропромисловому комплексі, яка вклю-

чає бюджетну, податкову та інвестиційну політику. 

Податкова політика в агропромисловому комплексі 

охоплює спрощену систему оподаткування четвер-

тої категорії сільськогосподарських виробників і 

митну політку, яка спрямована на підтримку галузі 

тваринництва. До четвертої категорії сільськогос-

подарських виробників відносяться суб’єкти госпо-

дарювання, котрі мають частку сільськогоспо-

дарського виробництва за попередній звітний рік не 

менше 75%. Бюджетна політика розвитку агропро-

мислового комплексу включає державну фінансову 

підтримку і фінансування фундаментальних науко-

вих досліджень. У свою чергу державна фінансова 

підтримка агропромислового комплексу охоплює 

фінансову підтримку сільського господарства, га-

лузі рослинництва, галузі тваринництва, рибного 

господарства, фермерських господарств, 

страхування продукції сільськогосподарських 

підприємств, оптових ринків сільськогосподарсь-

кої продукції, сільськогосподарських обслуговую-

чих кооперативів, сільськогосподарської дорадчої 

діяльності [28; 5].  

Податкова політика являється діяльністю дер-

жави в сферах впровадження правової регламента-

ції та організації сплати податків і податкових пла-

тежів до централізованих фондів держави. Зміна 

форм податкових ставок та оподаткування впливає 

на стан господарської кон’юнктури. Під час еко-

номічної кризи держава з ціллю зниження податко-

вого навантаження може зменшувати ставки опо-

даткування, і навпаки, підвищувати їх в процесі 

економічного піднесення, з ціллю підтримки про-

порційності у розвитку продуктивних сил та утри-

мання темпів економічного зростання [5]. 

Грошово-кредитна політика – сукупність за-

ходів та дій держави стосовно регулювання кредит-

ного та грошового ринків. Розроблення і реалізацію 

монетарної політики покладено на Національний 

банк України. Основна мета грошово-кредитної 

політики полягає у забезпеченні стабільного рівня 

цін, повної зайнятості і збільшення реального об-

сягу валового внутрішнього продукту [28].  

Митна політика це система напрямів та прин-

ципів діяльності держави у сфері забезпечення 

своїх економічних інтересів та безпеки за допомо-
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гою нетарифних та митно-тарифних заходів регу-

лювання зовнішньої торгівлі. Метою митної 

політики являється забезпечення національних 

митних інтересів держави і її безпеки. Митна 

політика може здійснюватися в формі про-

текціонізму (політики, котра направлена на захист 

та стимулювання розвитку національної еко-

номіки) і вільної торгівлі (політики, яка направлена 

на ліквідацію обмежень в галузі зовнішньоеко-

номічної діяльності) із використанням тарифних ін-

струментів регулювання [28].  

Інвестиційна політика пов’язана із приватними 

і державними інвестиціями у розвиток таких галу-

зей і окремих суб’єктів господарювання, котрі ста-

новлять найбільш важливе значення та визначають 

науково-технічний прогрес. Головне завдання інве-

стиційної політики полягає в формування приваб-

ливого інвестиційного середовища для пожвав-

лення інвестиційної діяльності і нарощування об-

сягів інвестицій в національну економіку. За умов 

активної інвестиційної політики держава широко 

використовує всі можливі прямі методи регулю-

вання та часто сама стає безпосереднім інвестором. 

За реалізації пасивної інвестиційної політики мак-

симальна самостійність та свобода фірм в процесі 

власної інвестиційної політики лімітується держа-

вою через податкову, амортизаційну, грошово-кре-

дитну політику, систему санкцій та пільг, які мають 

бути адекватними інвестиційній політиці [28]. 

Боргова політика є системою заходів і дій сто-

совно врегулювання і уникнення боргових проблем 

держави, відновлення чи забезпечення її платос-

проможності і отримання максимального ефекту 

від фінансування за рахунок запозичених фінансо-

вих ресурсів. Боргова політика встановлює умови і 

межі державного запозичення, співвідношення між 

його формами, кредиторами, а також механізм та 

порядок погашення боргу [28].  

На рисунку 1 представлено структуру фінансо-

вої політики України.  
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Рис. 1. Структура фінансової політики України 

Джерело: побудовано автором на основі [5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 22; 28] 

 

Бюджетна політика – це комплекс заходів, які 

направлені на залучення, розподіл та використання 

бюджетних коштів. Бюджетна політика вияв-

ляється у методах та формах мобілізації державних 

коштів і їх витрачанні на різні потреби, визначенні 

джерел фінансування бюджетного дефіциту, прин-

ципів взаємовідносин між окремими ланками бюд-

жетної системи [28]. 

Спрощена система оподаткування обліку та 

звітності являється особливим механізмом справля-

ння зборів та податків, яка встановлює заміну 

сплати окремих зборів та податків на сплату 

єдиного податку із одночасним веденням спроще-

ного звітності і обліку [6].  

Важливе місце в системі державних фінансів 

займають державні підприємства, котрі утворю-

ються з ціллю забезпечення розвитку галузей, які є 

важливі для задоволення суспільних потреб. Дер-

жавні підприємства функціонують в тих сфера, ро-

звиток котрих є неможливим чи недоцільним з ви-

користанням приватного капіталу. До переліку та-

ких галузей входить проведення фундаментальних 

наукових досліджень [2].  

В сучасних умовах агропромисловий комплекс 
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сектору на конкурентоспроможний і високоефек-

тивний сектор економіки на зовнішньому і 

внутрішньому ринках [3, с. 802]. 

Державна підтримка агропромислового ком-

плексу є свідомим створенням сприятливих еко-

номічних, правових, організаційних та інших умов 

розвитку агропромислового виробництва, забезпе-

ченого матеріальними та фінансовими ресурсами. 

Така підтримка агропромислового комплексу 

здійснюється у непрямій і прямій формі. Пряма 

форма державної підтримки полягає в наданні бюд-

жетних асигнувань і бюджетних позик. При непря-

мій державній підтримці агропромислового ком-

плексу надаються податкові пільги. Мета сучасної 

аграрної політики України полягає в гарантуванні 

продовольчої безпеки держави, утвердженні 

пріоритетного розвитку виробництва в агропроми-

словому комплексі, формуванні сучасного конку-

рентоспроможного агропромислового відтворення 

та виході на світовий агропромисловий ринок [3, с. 

802 - 803].  

На рисунку 2 представлено структуру держав-

ної підтримки сільського господарства. 

 
Рис. 2. Структура державної фінансової підтримки агропромислового комплексу України 

Джерело: побудовано автором на основі [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 22] 
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Компенсація та відшкодування за рахунок державних коштів сільськогоспо-

дарським підприємствам вартості побудованих у сільській місцевості 

соціально-побутових об’єктів (житлових об’єктів, гуртожитків, дитячих садків і 

ясел, шкіл, медичних пунктів), інженерно-технічних комунікацій (доріг, водо-

провідних, каналізаційних, газових мереж і мереж електропередачі, альтерна-

тивних видів енергопостачання і теплопостачання, при умові що вони забезпе-

чать роботу цих соціально-побутових об’єктів 

 

Підтримка маркетингових послуг і просування продукції на ринок (створення та підтримка ро-

звитку оптових ринків сільськогосподарської продукції, державної системи моніторингу аграр-

ного ринку, біржової торгівлі товарними деривативами та продукцією, заготівельно-збутових, по-

стачальницьких та інших обслуговуючих суб’єктів господарювання і організацій в галузі агропро-

мислового комплексу, організація виставкових заходів та виставок) 

Підтримка заходів, що пов’язані із забезпеченням безпеки і контролю якості продуктів харчування 

Підтримка вноградаства, садівництва і хмелярства 

Часткова компенсація сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва  
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вартості зерна, котра визначена на основі мінімаль-

ної інтервенційної ціни на момент укладення фор-

вардного біржового контракту. Відшкодування 

лізингових платежів полягає в частковій компенса-

ції сплачених агропромисловими компаніями 

лізингових платежів за придбані техніку чи облад-

нання для агропромислового комплексу на умовах 

фінансового лізингу [8]. 

Підтримка агрофірм, які виробляють про-

дукцію тваринництва відбувається шляхом зни-

ження вартості засобів ідентифікації і реєстрації 

сільськогосподарських тварин. Держава відшкодо-

вує вартість збудованих в сільській місцевості 

соціально-побутових будівель, інженерно-тех-

нічних комунікацій. Збудовані об’єкти, на які пішла 

державна компенсація, не можуть бути продані і 

повинні використовуватися за цільовим призначен-

ням. Державна підтримка передбачається в частині 

надання послуг із маркетингу і просування товарів 

на ринок (формування та підтримка оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, державного 

моніторингу аграрного ринку, біржової торгівля то-

варними деривативами та товарами, постачаль-

ницьких, збутових, заготівельних фірм та ор-

ганізацій в сфері аграрного сектору економіки, ор-

ганізація виставок та виставкових заходів). 

Державна допомога також передбачається на 

підтримку заходів, які пов’язані з контролем якості 

і безпеки продуктів харчування [8].  

Держава спрямовує бюджетні кошти для 

підтримки розвитку галузі тваринництва, 

стабілізації поголів’я худоби і покращення її гене-

тичного потенціалу, стимулювання збільшення ви-

робництва продукції тваринництва, аквакультури 

(рибництва), а також для забезпечення зростання 

потужностей із зберігання та перероблення сільгос-

ппродукції [13]. 

На рисунку 3 представлено напрями державної 

підтримки галузі тваринництва 

 
Рис. 3. Напрями державної фінансової підтримки галузі тваринництва 

Джерело: побудовано автором на основі [13] 
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Часткова компенсація вартості будівництва і ре-

конструкції тваринницьких ферм та комплексів, 

доїльних залів, підприємств із перероблення 

сільськогосподарської продукції 

Спеціальна бюджетна дотація для ви-

рощування молодняка великої рогатої 

худоби, котрий народився у господар-

ствах фізичних осіб 

Спеціальна бюджетна дотація для ви-

рощування молодняка великої рогатої 

худоби, котрий народився у господар-

ствах фізичних осіб 

Бюджетна 

дотація 

Здешевлення вартості за-

собів ідентифікації та 

реєстрації сільськогоспо-

дарських тварин 
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Дотація за молодняк надається на безповорот-

них засадах фізичним особам за утримання за-

реєстрованого і ідентифікованого в установленому 

порядку молодняка великої рогатої худоби до 13-ти 

місячного віку, котрий народився в господарствах 

фізичних осіб і набутий шляхом його переміщення 

від інших власників. Дотація за молодняк, котрий 

народився в господарствах фізичних осіб, 

надається за кожні 4 місяці його утримання наро-

стаючим підсумком з врахуванням віку молодняка 

в обсязі: 1) в період утримання молодняка віком від 

1-го до 5-ти місяців – 300 грн. за голову; 2) в період 

утримання молодняка віком від 5-ти до 9-ти місяців 

– 700 грн. за голову; в період утримання молодняка 

віком від 9-ти до 13-ти місяців – 1500 грн. за голову 

[13]. 

Дотація за молодняк, котрий набутий шляхом 

його переміщення від інших власників, надається за 

кожні повні 4 місяці його утримання у такому гос-

подарстві від дати переміщення до досягнення ним 

13-ти місячного віку в обсязі: 1) за перші 4 місяці 

утримання молодняка – 300 грн. за голову; 2) за 

наступні 4 місяці утримання молодняка – 700 грн. 

за голову; 3) за наступні 4 місяці утримання молод-

няка – 1500 грн. за голову [13]. 

Загальний розмір дотації за молодняк не може 

бути більшим за 2500 грн. з розрахунку на 1-ну го-

лову молодняка [13].  

Часткова компенсація вартості племінних тва-

рин, ембріонів і сперми проводиться на безповорот-

них засадах підприємствам, котрі є юридичними 

особами, за придбані ними племінні (генетичні) ре-

сурси за період з 1-го жовтня попереднього року до 

30-го вересня поточного року, в обсязі до 50% вар-

тості (без ПДВ), проте не більш як: 1) за придбані в 

Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, 

м’ясного та молочно-м’ясного напрямку продук-

тивності вітчизняного походження із племінних за-

водів і племінних репродукторів чи за ввезені у ре-

жимі імпорту – 24000 грн. за одну голову; 2) за при-

дбані в Україні племінні свинки і кнурці із 

племінних заводів і племінних репродукторів чи 

ввезені у режимі імпорту – 5000 грн. за одну голову; 

3) за придбані в Україні племінні вівцематки, ба-

рани, ярки із племінних заводів і племінних репро-

дукторів чи за ввезені у режимі імпорту – 4000 грн. 

за одну голову; 4) за придбану в Україні ідентифіко-

вану сперму бугаїв чи за ввезену у режимі імпорту, 

при умові внесення плідників до Кадастру бугаїв 

молочних, молочно-м’ясних порід/ Каталогу бугаїв 

м’ясних порід і типів з визначеного племінною 

цінністю, - 100 грн. за одну дозу в розрахунку не 

більше 3-ьох доз на одну голову власного молоч-

ного поголів’я; 5) за ембріони великої рогатої ху-

доби – 500 грн. за одну штуку [13].  

Часткова компенсація вартості тваринницьких 

об’єктів надається підприємствам на безповорот-

них засадах за завершені в грудні попереднього 

року та поточному році етапи будівництва і рекон-

струкції тваринницьких ферм та комплексів для ут-

римання великої рогатої худоби, свиней, птиці 

(включаючи водоплавної та індиків), доїльних 

залів, фірм із перероблення сільгосппродукції (мо-

лока і м’яса) та/або побічних продуктів тваринного 

походження, котрі належать до II і III категорій, в 

тому числі вартості обладнання відповідно до про-

ектно-кошторисної документації в обсязі: 1) для 

тваринницьких об’єктів вартістю до 500 млн. грн. 

(без врахування ПДВ) – 30% вартості; 2) для тва-

ринницьких об’єктів вартістю більш як 500 млн. 

грн. (без врахування ПДВ) – 30% від 500 млн. грн.; 

для тваринницьких об’єктів, котрі створюють 500 

та більше робочих місць в незалежності від їх вар-

тості (без врахування ПДВ) – 30% вартості [13]. 

Проблема продажу сільськогосподарської про-

дукції є надзвичайно важливою. Це зумовлено тим, 

що система реалізації аграрного товару передана 

комерційним посередницьким структурам, котрі 

деструктивно здійснюють вплив на ціни. Вони 

зменшують їх в процесі закупівлі і завищують під 

час реалізації. Відсутність зваженого державного 

регулювання в даній сфері зумовлює складні рин-

кові зрушення, які мають вагомі стратегічні 

наслідки. Ця проблема не є унікальною для 

України, вона виникає і в інших країнах, де її 

вирішення відбувається на національному рівні. 

Світова практика акумулювала багатий досвід сто-

совно способів державної підтримки становлення і 

розвитку оптових ринків сільськогосподарської 

продукції. У таблиці 1 представлено види держав-

ної підтримки оптових ринків сільськогосподарсь-

кої продукції в Україні [1, с. 133 – 134]. У таблиці 1 

представлено види бюджетного фінансування ро-

звитку оптових ринків сільськогосподарської про-

дукції в Україні. 
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Таблиця 1 

Види державної підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні 

№ Види державної підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції  

1 Сприяння створенню та організації ефективного функціонування і діяльності оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 

2 Правове забезпечення роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції, у тому числі як аг-

ропромислових суб’єктів господарювання, які продовжують виробництво сільгосппродукції, 

здійснюють обслуговування інших виробників сільськогосподарської продукції шляхом забезпе-

чення обороту цієї продукції 

3 Надання бюджетної підтримки оптовим ринкам сільськогосподарської продукції в період їх ста-

новлення 

4 Фінансова участь держави в створенні оптових ринків сільськогосподарської продукції та інфра-

структури оптових ринків сільськогосподарської продукції, котра є необхідна для їх 

функціонування 

5 Створення і підтримка функціонування системи інформаційного забезпечення оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 

6 Часткова чи повна компенсація вітчизняним товаровиробникам витрат на складування та 

зберігання продукції сільськогосподарських підприємств впродовж періоду становлення оптових 

ринків сільськогосподарської продукції за рахунок державних фінансових ресурсів 

7 Застосування до оптових ринків сільськогосподарської продукції механізмів бюджетної підтримки 

і допомоги агропромисловим підприємницьким структурам, в тому числі кредитній спілці 

8 Надання оптовим ринка сільськогосподарської продукції земельних ділянок з земель комунальної 

або/та державної власності для розташування оптових ринків сільськогосподарської продукції 

9 Вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб для забезпечення роботи оптових 

ринків сільськогосподарської продукції 

10 Створення на територіях оптових ринків сільськогосподарської продукції із значною кількістю 

зовнішньоекономічних операцій митних постів 

11 Участь держави у будівництві під’їзних шляхів територій оптових ринків сільськогосподарської 

продукції, мереж водо – та електропостачання та інших комунікацій загального призначення 

12 Внесення до місцевих програм соціально-економічного розвитку заходів зі створення і забезпе-

чення роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції 

13 Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів, необхідних для забезпечення роботи оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 

14 Популяризація переваг реалізації сільгосппродукції партіями 

15 Сприяння кооперації виробників сільгосппродукції для реалізації цієї продукції на ринку і ство-

ренню кооперативних оптових ринків сільськогосподарської продукції 

Джерело: побудовано автором на основі [23] 

 

Держава виділяє до 5% коштів на розвиток ви-

ноградарства, садівництва і хмелярства, що направ-

ляються на покриття витрат для здійснення нау-

ково-технічних досліджень та проведення розробок 

у цих галузях, на фінансування витрат, котрі 

пов’язані з посилення матеріально-технічної бази 

галузевих наукових закладів та їх дослідних госпо-

дарств, а також витрат, котрі пов’язані з участю 

України у науково-практичній роботі Міжнародної 

організації виноградарства і виноробства в по-

рядку, котрий визначений Міністерством енерге-

тики та вугільної промисловості України [24].  

На рисунку 4 представлено напрями державної 

підтримки виноградарства, садівництва і хмеляр-

ства. 
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Рис. 4. Державна фінансова підтримка виноградарства, садівництва та хмелярства 

Джерело: побудовано автором на основі [24] 

 

Фінансова підтримка розвитку галузі рослин-

ництва здійснюється шляхом здешевлення вартості 

електроенергії, яка використовується для поливу 

сільськогосподарських культур на зрошуваних зем-

лях і підтримки селекції в рослинництві [7; 17]. 

У таблиці 2 наведено напрями державної 

фінансової підтримки галузі рослинництва, сільсь-

когосподарських обслуговуючих кооперативів та 

страхування продукції сільськогосподарських 

підприємств.  
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Здійснення робіт із закладення насаджень і догляду за ними до вступу в пло-

доношення (проектні роботи, підготовка ґрунту і посадка догляд за насаджен-

нями, будівництво шпалери, установлення систем краплинного зрошення) і 

купівля матеріалів, що необхідні для здійснення таких робіт, - в межах, що 

затверджені Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-

дарства України нормативів витрат на 1 га, котрі визначаються з врахуванням 

території закладення насаджень, схеми посадок чи інших технологічних 

особливостей і витрати з виконання відповідних робіт  

Придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, хмелю і винограду 

(до 80% здійснених в попередньому та в поточному бюджетних роках витрат 

без врахування ПДВ), але не вище встановлених Міністерством розвитку еко-

номіки, торгівлі та сільського господарства України нормативів за умови за-

кладення насаджень у поточному році 

Спорудження холодильників з ємністю від 500 тонн з регульованим газовим 

середовищем для зберігання столових сортів винограду та плодів власного 

виробництва, купівля ліній товарного оброблення плодів – у межах встанов-

лених Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України нормативами 

Спорудження розсадницькими господарствами лабораторних комплексів для 

виробництва безвірусного садивного матеріалу та в рамках встановлених 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України нормативів – об’єкта з заморожування плодово-ягідної продукції ви-

робниками цієї продукції 

Придбання техніки та механізмів (у тому числі іноземного виробництва, яка 

не виробляється в Україні) для здійснення технологічних операцій у виногра-

дарстві, хмелярстві і садівництві та нового устаткування для висушування 

фруктів; модернізації холодильного та газового режимів зберігання у рекон-

струйованих холодильниках із ємністю від 500 тонн (за умови власного виро-

бництва столових сортів винограду та плодів в обсязі не меншому ємності 

цього холодильника) згідно визначеним Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України переліком 
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Таблиця 2 

Види державної підтримки галузі рослинництва, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і 

страхування продукції сільгосппідприємств 

Напрям державної підтримки Вид державної підтримки 

Галузь рослинництва 

Часткове відшкодування селекції в рослинництві 

Часткова компенсація вартості електроенергії, котра використовується 

для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях 

Сільськогосподарські обслу-

говуючі кооперативи 

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та 

обладнання без урахування податку на додану вартість за умови попе-

редньої сплати цим господарюючим суб’єктом постачальнику техніки 

10% її вартості й укладення з управлінням відповідної угоди 

Страхування продукції сільсь-

когосподарських підприємств 

Компенсація частини страхових платежів, 

яка фактично відшкодована за договорами страхування 

сільгоспвиробників  

Джерело: побудовано автором на основі [7; 9; 17; 22; 25; 26] 

 

Основними завданнями державної політики 

підтримки сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів є формування сприятливих умов для 

їх створення, становлення і розвитку шляхом утво-

рення сприятливої податкової, інвестиційної і 

фінансово-кредитної політики щодо діяльності 

сільськогосподарських обслуговуючих коопера-

тивів та їх членів, а також формування механізму їх 

державної підтримки [9].  

Державна підтримка страхування продукції 

сільськогосподарських підприємств полягає в 

наданні із державного бюджету сільгоспвиробни-

кам грошових коштів у вигляді субсидій на відшко-

дування частини страхового платежу (страхової 

премії), фактично сплаченого ними за угодами 

страхування сільськогосподарської продукції [22]. 

Основні засади пріоритетного розвитку риб-

ного господарства передбачають: 1) формування 

кредитного і цінового механізму із урахуванням 

специфіки рибного господарства як галузі з 

уповільненим оборотом капіталу та низькою нор-

мою прибутку; 2) сприяння будівництву та мо-

дернізації суден флоту рибної промисловості, фірм 

рибного господарства через включення до планів 

державного замовлення будівництва кораблів для 

флоту рибної промисловості і рибницьких заводів з 

вирощування цінних видів риби для зариблення ри-

богосподарських водних об’єктів загальнодержав-

ного значення; 3) визнання суб’єктів рибогоспо-

дарського комплексу, діяльність яких пов’язана із 

промисловим виловом водних біоресурсів на вод-

них об’єктах загальнодержавного значення, розве-

денням, вирощуванням та переробкою власної про-

дукції товаровиробниками сільгосппродукції; 4) 

пріоритетне надання в оренду водних об’єктів (їх 

частин) з невеликою рибопродуктивністю ком-

паніям, котрі займаються вирощуванням водних 

біоресурсів. У таблиці наведено напрями державної 

фінансової підтримки рибного господарства [16]. 

На рисунку 5 наведено структуру державної 

підтримки рибного господарства.  

 
Рис. 5. Структура державної фінансової підтримки рибного господарства 

Джерело: побудовано автором на основі [15] 

 

Отримувачами державних фінансових ре-

сурсів є не можуть бути суб’єкти племінної справи, 

котрі стали банкрутами, проти яких ведеться справа 

про банкрутство та котрі перебувають на етапі 

ліквідації чи мають прострочену впродовж більш 

як шість місяців заборгованість перед державним та 

місцевими бюджетами і Пенсійним фондом 

України [15]. 

На рисунку 6 висвітлено структуру бюджетної 

підтримки проведення селекції в рибному госпо-

дарстві.  
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Бюджетна підтримка проведення селекції в рибному господарстві 

Державна підтримки для проведення заходів із відтворення водних 

живих ресурсів у внутрішніх водоймах і Азово-Чорноморському ба-

сейні 

Заходи, що частково фінансуються заходи в обсягах, котрі затвер-

джені Міністерством енергетики та вугільної промисловості України 

за погодженням з Міністерством фінансів України 
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Рис. 6. Напрями бюджетної підтримки проведення селекції в рибному господарстві 

Джерело: побудовано автором на основі [15] 

 

Державні кошти використовуються для прове-

дення заходів із селекційно-племінного рибництва. 

План таких заходів, в якому наводяться відомості 

про види, розміри і вартість робіт із розвитку селек-

ційно-племінного рибництва, якісні та кількісні по-

казники, очікувані результати і розміри продажу 

(придбання) племінних генетичних ресурсів 

суб’єктами племінної справи затверджується 

Міністерством енергетики та вугільної промисло-

вості за погодженням із Міністерством фінансів і 

вугільної промисловості в межах державних коштів 

[15]. 

На рисунку 7 наведено заходи, що частково 

фінансуються в обсягах, що затверджені Міністер-

ством енергетики та вугільної промисловості 

України погодженням з Міністерством фінансів 

України в рибному господарстві. 
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Закупівля племінних ресурсів особливо високої племінної цінності закор-

донної селекції з ціллю розвитку племінної бази провідних видів та порід 

риби 

Придбання генетичних ресурсів локальних і таких, котрі зникають порід та 

цінних видів риби з метою формування генофондових стад 

Закупівля племінних ресурсів та спеціалізованого обладнання для 

здійснення генетичних досліджень і експертного оцінювання риби за влас-

ною продуктивність або якістю потомства і продовипробування, а також 

проведення цих досліджень та оцінювання  

Виробництво та збереження генофонду існуючих локальних і таких, котрі 

зникають, видів та порід риби у спермобанках 

Придбання технологічного і лабораторного обладнання для проведення се-

лекційної роботи 

Реконструкція технологічного обладнання, садків, басейнів та інкубаційних 

цехів господарюючих суб’єктів державної форми власності 

Формування програм селекційно-племінної роботи за породами та видами 

риби 

Підготовка і видання методичної літератури та нормативної документації з 

ведення племінної діяльності у рибництві, а також бланків племінної звіт-

ності і обліку 

Формування системи ідентифікації ремонтно-маточного поголів’я і прид-

бання відповідного обладнання 

Закупівля комп’ютерного обладнання і розроблення програмного забезпе-

чення для організації та ведення племінного обліку 

Організація та ведення обліку продуктивності генетичних ресурсів за поро-

дами та видами риби 
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Рис. 7. Заходи, які частково фінансуються в обсягах, що затверджені Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості України за погодженням з Міністерством фінансів України  

в рибному господарстві 

Джерело: побудовано автором на основі [15] 

 

Держава надає фінансову підтримку новоство-

реним фермерським господарствам в період їх фор-

мування (перші 3 роки після їх створення, а в тру-

донедостатніх населених пунктах ‒ 5 років); фер-

мерським господарствам із відокремленими 

фермерськими садибами; фермерським господар-

ствам, що здійснюють господарську діяльність і 

розміщені в гірських населених пунктах, на полісь-

ких територіях; іншим фермерським господарствам 

за рахунок державного та місцевого бюджетів. 

Спрямування коштів Державного бюджету 

здійснюється на меліорацію земель, в тому числі їх 

зрошення і осушення, а також на консервацію і ре-

культивацію малопродуктивних сільськогоспо-

дарських угідь; на купівлю сільськогосподарської 

техніки. З місцевих бюджетів фермерські господар-

ства можуть одержувати допомогу для будівництва 

об’єктів виробничого та невиробничого призна-

чення, житла, здійснення заходів стосовно земле-

устрою [10]. 

На рисунку 8 представлено напрями державної 

фінансової підтримки фермерських господарств. 
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Вирощування, утримування і збереження генетичних ресурсів вітчизняного 

походження для формування, розширення, раціонального використання і 

відтворення племінних та генофондових стад, локальних та таких, котрі зника-

ють порід та видів риби 

Закупівля суб’єктами племінної справи у рибництві генетичних ресурсів віт-

чизняного походження в обсягах, котрі передбачені в програмах селекційно-

племінної роботи за породами та видами риби 

Купівля та використання генофонду існуючих, локальних та таких, котрі зни-

кають порід та видів риби у спермобанках 
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Рис. 8. Напрями державної фінансової підтримки фермерських господарств 

Джерело: побудовано автором на основі [20] 

 

Державне регулювання цін в державах із рин-

ковою економікою є спробою органів влади через 

законодавчі, адміністративні та бюджетно-фінан-

сові заходи впливати на ціну з ціллю сприяння 

стабільного розвитку економічної системи в 

цілому. В залежності від деякої господарської 

кон’юнктури регулювання цін має антиінфляцій-

ний і антикризовий характер [27, с. 275]. Україна 

здійснює регулювання гуртових цін окремих видів 

сільськогосподарської продукції шляхом встанов-

лення максимальних та мінімальних інтервенцій-

них цін. Сам зміст державного цінового регулю-

вання полягає у здійсненні Аграрним фондом дер-

жавних інтервенцій в розмірах, котрі дають мож-

ливість встановити ціну рівноваги на рівні, не 

меншому за мінімальну інтервенційну ціну та не 

більшому за максимальну інтервенційну ціну. Дер-

жава не здійснює цінове регулювання за межами 

організованого аграрного ринку [8]. На рисунку 9 

представлено державне регулювання цін окремих 

видів сільськогосподарської продукції. 

Додаткова бюджетна підтримка фермерських господарств, які мають 

статус сімейних господарств через механізм доплати на користь застра-

хованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
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Часткове відшкодування вартості насіння від сільськогосподарських 

рослин вітчизняного виготовлення, придбаного у фізичних осіб-

підприємців, котрі його вробляють чи продають 

Часткове відшкодування витрат, що пов’язані із наданими сільськогос-

подарськими дорадчими послугами 

Часткове відшкодування вартості купленої сільськогосподарської тех-

ніки та обладнання вітчизняного виробництва 

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 га) – новоутво-

реним фермерським господарствам 

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 га) –для фермер-

ським господарствам (крім новоутворених) 
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Рис. 9. Державне регулювання цін окремих видів сільськогосподарської продукції 

Джерело: побудовано автором на основі [8] 

 

Держава проводить регулювання гуртових цін 

на окремі сільськогосподарські товари через вста-

новлення мінімальної та максимальної інтервен-

ційної ціни. Сам зміст цінового регулювання з боку 

держави полягає в тому, що Аграрний фонд 

здійснює державні інтервенції в обсягах, які дають 

можливість встановити рівноважну ціну, котра є не 

вищою за максимальну інтервенційну ціну та є не 

нижчою за мінімальну інтервенційну ціну. Держава 

не здійснює регулювання цін за межами організо-

ваного аграрного ринку. Мінімальна інтервенційна 

ціна являється ціною одиниці сільськогосподарсь-

кого товару, що підпадає під державне цінове регу-

лювання. Дана ціна застосовується для планування 

доходів продавців такої продукції та є основою для 

прийняття управлінських рішень стосовно прове-

дення фінансової інтервенції. Максимальною ін-

тервенційною ціною виступає ціна одиниці сільсь-

когосподарського товару, який є об’єктом держав-

ного цінового регулювання. Відповідна ціна 

застосовується для планування витрат покупців та-

кої продукції і є підставою для прийняття управлін-

ських рішень щодо проведення товарної інтервенції 

[8]. На рисунку 9 представлено державне регулю-

вання цін окремих видів сільськогосподарської 

продукції [8].  

Податкова підтримка агропромислового ком-

плексу відбувається за допомого таких інстру-

ментів, як-от нульова ставка ввізного мита для тех-

ніки і обладнання для виробництва в сільському 

господарстві, аналоги яких не вробляються в 

Україні і котрі завозяться сільськогосподарськими 

товаровиробниками для власних потреб; встанов-

лення кількісних обмежень (квот) на ввезення про-

дукції, що підпадає під визначення 1 та 2 груп 

Української класифікації товарів зовнішньоеко-

номічної діяльності; спрощена система оподатку-

вання четвертої категорії сільськогосподарських 

виробників [4; 6; 8; 18; 21]. 

Тарифне регулювання імпорту сільгосппро-

дукції охоплює встановлення повних ставок 

ввізного мита та сезонних мит. Повні ставки 

ввізного мита на товари 1 та 2 групи (окрім підак-

цизних) Української класифікації товарів зовнішнь-

оекономічної діяльності встановлюються у 

подвійному розмірі до величини пільгових ставок 

імпортного мита. Повні ставки ввізного мита на то-

вари від 3 до 24 груп Української класифікації то-

варів зовнішньоекономічної діяльності із урахуван-

ням підакцизних встановлюються на рівні пільго-

вих ставок. Сезонні імпортні мита 

запроваджуються кожного року у подвійному роз-

мірі до величини пільгових ставок імпортного мита 

на сільгосппродукцію. Ці мита є винятком з префе-

ренційних або пільгових режимів, у тому числі з до-

говорів про вільну торгівлю, митні союзи, вироб-

ничу кооперацію і інших міжнародних договорів. 

Сезонні мита встановлюються на строк, котрий не 

може бути меншим за 60 та більшим за 120 

послідовних календарних днів [21]. На рисунку 10 

наведено взаємозв’язок суб’єктів та інструментів 

податкового стимулювання агропромислового ви-

робництва. 

Державне регулювання цін окремих видів сільськогосподарської продукції 

Товарні ін-

тервенції 
Фінансові 

інтервенції 

Досягнення 

рівноважної 

ціни, яка не пе-

ревищує зна-

чення макси-

мальної інтер-

венційної ціни 

Тимчасове адміністративне 

регулювання цін 

Тимча-

сова бюд-

жетна до-

тація 

Досягнення 

рівноважної 

ціни, яка не є 

менша за 

мінімальну 

інтервен-

ційну ціну 

Обмеження величини торгової націнки чи знижки на роздрібному або гурто-

вому ринку визначеного об’єкта державного цінового регулювання 

Формування граничних розмірів рен-

табельності до витрат: переробників 

продукції, коли внаслідок цього пере-

роблення виробляється об’єкт держав-

ного цінового регулювання; осіб, які 

надають послуги із зберігання об’єктів 

державного цінового регулювання 

Встановлення граничних цін продажу об’єктів державного цінового регулювання 

на рівні максимальної інтервенційної ціни або його придбання на рівні мінімальної 

інтервенційної ціни 
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Рис. 10. Інструменти і суб’єкти податкового стимулювання розвитку агропромислового комплексу 

Джерело: побудовано автором на основі [4; 6; 8; 18; 21] 

 

У рамках підтримки вітчизняних товаровироб-

ників продукції тваринництва уряд кожного року 

встановлює кількісні обмеження (квоти) на імпорт 

продукції, котра підпадає під визначення 1 і 2 груп 

Української класифікації товарів зовнішньоеко-

номічної діяльності. Ця продукція оподатковується 

за митом за пільговою ставкою, котра перевищує 

або дорівнює 30%. Величина квоти стосовно окре-

мого виду продукції тваринництва не може переви-

щувати 10% від обсягу виробництва аналогічної 

продукції в Україні, котрий передує поточному. 

Конкретна величина квоти в межах зазначених 10% 

розраховується урядом відповідно до обсягів віт-

чизняного товарного виробництва окремого виду 

продукції тваринництва та розмірів її споживання 

(із урахуванням імпортованої продукції) в році, 

котрий передує поточному. Кількісні обмеження на 

ввезення товарної продукції є інструментом нета-

рифного регулювання продукції сільського госпо-

дарства [21].  

За нульовою ставкою ввізного мита оподатко-

вується частина сільськогосподарських транспорт-

них засобів, а саме: трактори для сільськогоспо-

дарських робіт, за винятком тих, які керуються 

водієм, що йде поряд; трактори для лісового госпо-

дарства. Пільгове оподаткування припадає на ці 

транспортні засоби, які мають таку потужність: не 

більше як 18 кВт; понад 25 кВт, але не більше як 37 

кВт; понад 75 кВт, але не більше 90 кВт. Проте ми-

том оподатковуються преси, дробарки та інші ана-

логічні машини для виробництва сидру, фруктових 

соків або аналогічних напоїв; обладнання кліткове 

або підлогове для вирощування і утримування 

птиці; обладнання для виробництва хлібобулочних 

виробів; устаткування для виробництва макаронів, 

спагеті або подібних виробів; устаткування для пи-

воварного виробництва; обладнання для переробки 

м’яса або птиці; обладнання для переробки 

фруктів; овочів, або горіхів; устаткування для пере-

робки чаю або кави; обладнання для виробництва 

або приготування напоїв [18]. 

На нашу думку, держава має здійснювати 

фінансову підтримку підприємств харчової проми-

словості за умови залучення ними у свою діяльність 

певного обсягу валових капітальних інвестицій. 

Державні видатки на цю підтримки частково ком-

пенсуються внаслідок збільшення податкових пла-

тежів до державного бюджету і до місцевих бюд-

жетів внаслідок збільшення виробництва і ре-

алізації продукції харчової промисловості при 

залученні додаткового обсягу інвестиційних ре-

сурсів компаніями в цій галузі економіки. Також 

справляння податків до державного бюджету і до 

місцевих бюджетів збільшиться внаслідок збіль-

шення сплати до державного бюджету і до місцевих 

бюджетів додаткових податків внаслідок зростання 

обсягу виробництва і продажу продукції сільсько-

господарськими підприємствами, що зумовлено 

збільшенням масштабів діяльності суб’єктів госпо-

дарювання харчової промисловості. Виходячи з 

умов бюджетної підтримки харчової промисло-

вості, держава матиме можливість частково покри-

вати видатки на цю підтримку або отримувати до-

Нульова ставка ввізного мита для техніки та 

обладнання для сільськогосподарського вироб-

ництва, аналоги котрих не виготовляються в 

Україні і які ввозяться сільськогосподарськими 

виробниками для власних потреб  

Спрощена система 

оподаткування 

Встановлення кількісних обмежень (квот) 

на ввезення продукції, котра підпадає під 

визначення 1 і 2 груп Української кла-

сифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності  
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даткові доходи, що залежатиме від пропорції бюд-

жетного фінансування і валових капітальних інве-

стицій в харчовій промисловості. 

Висновки і пропозиції. Фінансова політика 

України охоплює бюджетну, податкову, боргову, 

грошово-кредитну, митну та інвестиційну 

політику. Бюджетна політика включає фінансу-

вання фундаментальних наукових досліджень і дер-

жавну фінансову підтримку агропромислового 

комплексу. Бюджетне фінансування агропромисло-

вого виробництва охоплює сільське господарство, 

рослинництво, тваринництво, рибне господарство, 

фермерські господарства, страхування продукції 

сільськогосподарських підприємств, оптові ринки 

сільськогосподарської продукції, сільськогоспо-

дарські обслуговуючі кооперативи, сільськогоспо-

дарську дорадчу діяльність, виставкові заходи в аг-

ропромисловому комплексі. Податкова підтримка 

агропромислового комплексу включає нульову 

ставку ввізного мита для техніки і обладнання для 

сільськогосподарського виробництва, аналоги яких 

не виготовляються в Україні і котрі ввозяться това-

ровиробниками для власних потреб; встановлення 

кількісних обмежень (квот) на ввезення продукції, 

котра підпадає під визначення 1 і 2 груп Українсь-

кої класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності; спрощену систему оподаткування чет-

вертої категорії сільськогосподарських виробників.  

Держава має проводити фінансову підтримку 

фірм харчової промисловості за умови залучення 

ними певного обсягу валових капітальних інве-

стицій. Це зумовить збільшення обсягу вироб-

ництва як в харчовій промисловості такі в сільсь-

кому господарстві, тому що сільськогосподарська 

продукція є сировиною для компаній харчової про-

мисловості. Видатки держави на таку підтримку 

частково компенсуються внаслідок збільшення 

справляння податків до державного бюджету і до 

місцевих бюджетів від збільшення виробництва і 

продажу продукції харчової промисловості і сільсь-

кого господарства. Держава матиме можливість от-

римувати доходи від даної підтримки або частково 

відшкодовувати видатки на цю підтримку. Це буде 

залежати від пропорцій бюджетного фінансування 

та валових капітальних інвестицій в харчовій про-

мисловості. 

Перспективами подальших досліджень є ро-

зрахунок пропорції валових капітальних інвестицій 

в харчовій промисловості і державної фінансової 

підтримки, яка забезпечить часткове покриття ви-

датків держави на бюджетне фінансування харчо-

вої промисловості, а також розрахунок пропорції 

бюджетної підтримки і валових капітальних інве-

стицій, що забезпечить покриття видатків на дер-

жавну підтримку і додаткові доходи державного 

бюджету і місцевих бюджетів.  
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АНОТАЦІЯ 

В статті був проведений аналіз впливу окремих факторів на рівень урожайності пшениці в органічних 

підприємствах; розрахована залежність рівня урожайності від величини витрат на 1 га посівних площ в 

органічних підприємствах України. Під час дослідження нами було вирішено використовувати множин-

ний регресійний аналіз на прикладі органічних і звичайних сільськогосподарських підприємствах України. 

Потім нашим наступним етапом аналізу було пов’язано з оцінкою рівня ефективності використання 

сільськогосподарських земель в органічних підприємствах. Після такого аналізу було визначено, що мо-

жна спостерігати чітку залежність між рівнем товарної продукції на одиницю земельної площі та величи-

ною витрат. Для нашого дослідження було використано модель множинного регресійного аналізу. 

ABSTRACT 

The article analyzes the influence of individual factors on the level of wheat yield in organic enterprises; the 

dependence of the yield level on the cost of 1 ha of acreage in organic enterprises of Ukraine is calculated. For the 

research we decided to use multiple regression analysis on the example of organic and conventional agricultural 

enterprises of Ukraine. 

Then, our next stage of analysis was related to assessing the efficiency of use of agricultural land in organic 

enterprises. After such an analysis, it was determined that a clear relationship could be observed between the level 

of commodity output per unit of land area and the value of costs. A multiple regression analysis model was used 

for our research. 

Ключові слова: Аналіз виробництва, органічна продукція, рівень урожайності, рівень витрат, еконо-

мічна ефективність, рівень витрат, мультиколінеарність, кореляційна матриця, множинний регресійний 

аналіз. 

Keywords: Production analysis, organic products, yield level, cost level, economic efficiency, 

multicollinearity, correlation matrix, multiple regression analysis. 

 

Постановка проблеми. За останні роки 

Україна стала важливим постачальником органіч-

ної продукції на західні ринки. Йдеться переважно 

про експорт органічної сировини – зерна, олійних 

та бобових культур, дикорослих ягід, грибів, 

горіхів та лікарських трав. Рідше на полицях євро-

пейських крамниць можна зустріти готову україн-

ську продукцію. Однак тренд «органік» набуває все 

більшої популярності: невеликі й середні вироб-

ники в Україні активніше беруться за вирощування 

такої продукції, а торгові мережі виділяють цілі по-

лиці і відкривають «органічні» відділи. 

Органічне сільськогосподарське виробництва 

є досить перспективним напрямом агарного госпо-

дарювання в Україні, яка має чотири невеликі регі-

они, де ґрунти ще не забруднені до небезпечних 

меж, і де можливе вирощування екологічно чистої 

продукції на рівні найсуворіших світових стандар-

тів. Це Північно-Полтавський регіон (охоплює бі-

льшу частину Полтавщини, північно-західні рай-

они Харківщини, південно-західні райони Сум-

щини, південно-східні райони Чернігівщини та 

східні райони Київщини і Черкащини), Вінницько-

Прикарпатський (тягнеться широкою смугою бли-

зько 100 км від м. Попільня Житомирської області 

та простягається до півночі Вінницької, Хмельни-

цької та Тернопільської у напрямку до м. Львова), 

Південно-Подільський (включає невелику пів-

денно-східну частину Вінниччини, південно-за-

хідну частину Кіровоградщини, північ Миколаїв-

щини і північну половину Одещини). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Се-

ред найбільш відомих досліджень по виробництву 

органічної продукції в сільськогосподарських підп-

риємствах виділяються такі українські науковці: 

В.І. Артиш [1], В.І. Вовк [2], Т.П. Галушкіна [3], 

Н.М. Головченко [4], В.О. Греков [5], О.В. Кова-

льова [6], В.А. Соломаха [7], О.І Шкуратов [8] та 

ін.. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Аналіз та оцінка рівня ефективно-

сті використання сільськогосподарських земель в 

органічних і звичайних підприємствах України. 

Мета статті – аналіз виробництва органічної 

продукції в сільськогосподарських підприємствах 
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із застосуванням окремих факторів впливу на рі-

вень урожайності пшениці, а також використання 

моделі множинного регресійного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. При аналізі ви-

конання плану з урожайності культур потрібно 

насамперед оцінити її рівень по господарству в 

цілому та його підрозділах (відділках, бригадах, 

ланках). Для цього по кожній культурі порівнюють 

фактичні показники урожайності з плановими, а та-

кож показники окремих внутрішньогосподарських 

підрозділів між собою і із загальногосподарськими 

показниками. Більш детально аналіз впливу окре-

мих факторів на рівень урожайності пшениці в ор-

ганічних підприємствах проаналізуємо по даним 

наведеним в таблиці 1. Вибір саме пшениці був обу-

мовлений тим, що ця культура найбільш поширена 

та займає найбільшу питому вагу в структурі посів-

них площ.  

Таблиця 1. 

Вплив окремих факторів на рівень урожайності пшениці в органічних сільськогосподарських підприємс-

твах в Україні у 2018 році. 
Групи підп-

риємств за 

рівнем уро-

жайності 

Кількість 

підприємств 

Урожайність, 

ц/га 

Витрати 

на 1 га, 

грн 

Посівна 

площа, 

га 

Амортизація 

на 1 га , грн 

Прибуток 

на 1 га, 

грн 

Рентабельність, 

% 

Витрати 

на на-

сіння на 

1 га, грн 

до 30 15 21,2 4348,1 483,9 393,1 1596,2 36,4 360,1 

30,1-40 19 35,4 6898,3 1065,1 299,7 3369,9 48,4 593,5 

40,1-50 13 43,7 7014,5 954,9 453,2 9077,9 144,3 571,1 

50,1-60 18 52,9 8640,6 587,9 399,9 3640,9 32,2 570,4 

більш 60 7 69,3 12796,2 318,1 587,1 2786,6 17,7 542,4 

Всього 72 40,4 7173,4 732,2 380,9 4407,6 56,9 549,3 

Джерело: Розраховано авторами відповідно до річної статистичної звітності підприємств протягом 

2018 року 

 

В першу чергу слід звернути увагу на тісну за-

лежність між рівнем урожайності пшениці в органі-

чних підприємствах та рівнем витрат на 1 га посів-

ної площі. В підприємствах з рівнем витрат до 30 

ц/га величина витрат дорівнювала 4348,1 грн/га, в 

групі з урожайністю 40,1-50 – 7014,5 грн/га, в групі 

з рівнем урожайності понад 60 ц/га – 12796,2 грн/га. 

Ця залежність носить майже прямолінійний харак-

тер (рис. 1). 

 

Scatterplot (3 розділ.sta 159v*150c)
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Рис. 1 Залежність рівня урожайності від величини витрат на 1 га посівної площі в органічних підприєм-

ствах України у 2018 році 

Джерело: розраховано авторами за допомогою програми STATISTICA 

 

Необхідно також звернути увагу на непряму 

залежність між рівнем витрат та величиною прибу-

тку, рентабельності. Максимум цих показників був 

відмічений в групі з рівнем урожайності - 40,1-50 

ц/га. Фактично в сьогоднішніх умовах подальше 

збільшення урожайності, а відповідно і рівня ви-

трат на ит1 га посівної площі не дає можливість під-

https://soft.mydiv.net/win/download-STATISTICA.html
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вищити прибутковість виробництва пшениці. Гра-

фічно рівень залежності між даними показниками 

наведе на рис. 2. Графіки побудовані на підставі пе-

рвинних а не згрупованих даних. Нелінійний хара-

ктер залежності дає можливість також визначити 

максимум функції. Для цього необхідно знайти по-

хідну функції та відповідно значення величини Х. 

Нами здійснені відповідні розрахунки, визначено 

максимальна величина прибутку мала місце при рі-

вні урожайності 45,2 ц/га, а рентабельності 44,2 

ц/га. Таким чином, ці значення фактично дають мо-

жливість окреслити граничну межу економічної 

ефективності виробництва пшениці. Виходячи з 

того, що нами було також визначено залежність 

між величною урожайності та витрат (рис. 1.) мо-

жна встановити якому рівню витрат відповідає дана 

урожайність. 

 

Scatterplot (3 розділ.sta 159v*150c)
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Scatterplot (3 розділ.sta 159v*150c)

Рентабельність, % = -92,0042+7,833*x-0,0883*x^2

0,0 10,0 16,7 23,3 29,5 35,6 41,8 48,0 54,7 61,6 70,0 80,0 90,0

Урожайність, ц/га

-100,0

-62,1

-23,4

10,1

46,1

82,5

129,6

171,2

250,0

291,6

350,0

400,0

Р
е

н
т
а

б
е

л
ь
н

іс
т
ь
, 

%

Рис. 2. Залежність величини прибутку та рівня рентабельності від урожайності в органічних підприєм-

ствах України у 2018 році 

Джерело: розраховано авторами за допомогою програми STATISTICA 
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Після проведення відповідних розрахунків 

була встановлено, що максимальна величина при-

бутку буде мати місце при величині витрат 8359,4 

грн/га, а рентабельності - 8109,7 грн/га. 

При аналіз даних таблиці 1. необхідно також 

звернути увагу, що найбільші площі посіву пше-

ниці були у підприємств з рівнем урожайності 30,1-

40 ц/га, а в подальшому вони зменшувались. У під-

приємств з рівнем урожайності більше 60 ц/га 

площа посіву вже дорівнювала 318,1 га. Що стосу-

ється витрат на амортизацію та насіння, то вони фа-

ктично носили випадковий характер і чітких залеж-

ностей встановити не вдалось.  

З метою функціонального встановлення вияв-

лених залежностей було вирішено використати ре-

гресійний аналіз моделі. В якості залежного показ-

ника обрано урожайність озимої пшениці, а в якості 

факторів: 

витрати на 1 га посівної площі, грн/га; 

посівна площа, га; 

витрати на насіння на 1 га посівної площі, 

грн/га. 

Вибір цих факторів був обумовлений тим, що 

рівень їх надійності виявися високим, в той же саме 

час, як інших – низьким. Попередньо модель була 

перевірена на наявність мультиколенарності по об-

раним факторам за допомогою кореляційної мат-

риці.  

Таблиця 2. 

Кореляційна матриця взаємозалежності окремих показників виробництва пшениці у органічних сільсько-

господарських підприємств України у 2018 році 

Показники Витрати на 1 га, 

грн/га; 

Посівна площа, 

га. 

Витрати на насіння 1 га, 

грн/га; 

Витрати на 1 га, грн/га 1,000 -0,033 0,546 

Посівна площа, га. -0,033 1,000 -0,170 

Витрати на насіння 1 га, 

грн/га 
0,546 -0,170 1,000 

Джерело: Розраховано авторами відповідно до річної статистичної звітності підприємств протягом 

2018 року 

 

Кореляційна матриця засвідчила відсутність 

суттєвих зав’язків між обраними факторами. Всі 

вони виявились або середніми або слабкими. Це дає 

підстави стверджувати: регресійна модель позбав-

лена мультиколенарності. 

Кінцева модель множинного регресійного ана-

лізу яка була отримана мала наступний вигляд:  

Уx123 = 0,004Х1 -0,0004Х2- 0,006Х3 +17,914 (1) 

де Уx123 – урожайність, ц/га, грн; 

Х1 – витрати на 1 га, грн/га; 

Х2 – посівна площа, га; 

Х3 – витрати на насіння 1 га, грн/га. 

Результати множинного регресійного аналізу 

свідчать, що залежності величини урожайності 

пшениці в органічних підприємствах має наступ-

ний характер: коефіцієнт регресії Х1= 0,004Х1 пока-

зує, що при збільшенні величини витрат на 1 га на 

1 грн, за умови незмінності інших факторів, що 

включені в кореляційну модель, збільшує рівень 

урожайності на 0,004 ц. Збільшення посівної площі 

на 1 га призводить до зменшення рівня урожайності 

на 0,0004 ц.. Зростання величини витрат на насіння 

на 1 га на 1 грн, призводить до зменшення рівня 

урожайності на 0,006 ц. 

Коефіцієнт сукупної кореляції множинної ре-

гресійної моделі становить 0,708, що свідчить про 

щільний зв'язок між досліджуваними ознаками. 

Значення коефіцієнта множинної детермінації R2 = 

0,502 показує, що на частку систематичної варіації 

залежної величини, зумовлена впливом факторів, 

включених до кореляційної моделі, приходиться 

50,2 %. Фактична величина критерію Фішера (F) 

дорівнювала 22,5, що значно перевищує його таб-

личну величину (3,67). Це дає підстави стверджу-

вати, що отримані залежності носять надійний ха-

рактер. 

Було вирішено здійснити подібний регресій-

ний аналіз із збереженням показника залежної ве-

личини та факторів на прикладі всіх сільськогоспо-

дарських підприємств України. Дана сукупність на-

лічувала 6921 підприємство. Як і в попередньому 

випадку варіанту розпочали аналіз з попередньої 

перевірки даних на наявність мультиколінарності 

по обраним факторам за допомогою кореляційної 

матриці (табл. 3.).  

Таблиця 3. 

Кореляційна матриця взаємозалежності окремих показників виробництва пшениці у сільськогосподарсь-

ких підприємств України у 2018 році 

Показники Витрати на 1 га, грн/га; Посівна площа, га. 
Витрати на насіння 

1 га, грн/га; 

Витрати на 1 га, грн/га 1,000 0,071 0,388 

Посівна площа, га. 0,071 1,000 -0,048 

Витрати на насіння 1 га, 

грн/га 
0,388 -0,048 1,000 

Джерело: Розраховано авторами відповідно до річної статистичної звітності підприємств протягом 

2018 року 
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Кореляційна матриця засвідчила відсутність 

суттєвих зав’язків між обраними факторами. Вони 

виявились слабкими. Це дає підстави стверджу-

вати: регресійна модель позбавлена мультиколіна-

рності. 

В наслідок обробки даних була отримана мо-

дель множинного регресійного аналізу:  

Уx123 = 0,003Х1+ 0,001Х2- 0,003Х3 +16,683 (2) 

де Уx123 – урожайність, ц/га, грн; 

Х1 – витрати на 1 га, грн/га; 

Х2 – посівна площа, га; 

Х3 – витрати на насіння 1 га, грн/га. 

Результати множинного регресійного аналізу 

свідчать, що залежності величини урожайності 

пшениці в підприємствах України має наступний 

характер: коефіцієнт регресії Х1= 0,003Х1 показує, 

що при збільшенні величини витрат на 1 га на 1 грн, 

за умови незмінності інших факторів, що включені 

в кореляційну модель, збільшує рівень урожайності 

на 0,003 ц. Збільшення посівної площі на 1 га приз-

водить до збільшення рівня урожайності на 0,001 

ц.. Зростання величини витрат на насіння на 1 га на 

1 грн, призводить до зменшення рівня урожайності 

на 0,003 ц. 

Коефіцієнт сукупної кореляції множинної ре-

гресійної моделі становить 0,701, що свідчить про 

щільний зв'язок між досліджуваними ознаками. 

Значення коефіцієнта множинної детермінації R2 = 

0,491 показує, що на частку систематичної варіації 

залежної величини, зумовлена впливом факторів, 

включених до кореляційної моделі, приходиться 

49,1 %. Фактична величина критерію Фішера (F) 

дорівнювала 2225,4, що значно перевищує його 

табличну величину (3,69). Це дає підстави ствер-

джувати, що отримані залежності носять надійний 

характер. 

Порівнюючи результати регресійної моделі в 

органічних та звичайних підприємствах необхідно 

відмітити окремі різниці. По-перше в органічних 

підприємствах приріз рівня урожайності від 1 грн 

додатково вкладених витрат був більшим ніж в зви-

чайних (0,004 ц/га проти 0,003 ц/га). В органічних 

підприємств вплив величини посівної площі мав 

від’ємне значення на рівень урожайності, тоді як в 

звичайних підприємствах – позитивне. Нарешті, в 

органічних підприємствах впливу величини витрат 

на насіння був більш значним ніж в звичайних.  

Наступний етап аналізу був пов'язаний з оцін-

кою рівня ефективності використання сільськогос-

подарських земель в органічних підприємствах. З 

цією метою нами в якості узагальнюючого показ-

ника було вирішено використати величину товар-

ної продукції на 1 га рілля. В якості показників які 

можуть обумовлювати та впливати на рівень еконо-

мічної ефективності землі були взяті наступні пока-

зники: витрати на 1 га ріллі, грн, прибуток на 1 га 

ріллі, грн, прибуток рослинництва на 1 га ріллі, грн, 

питома вага тваринництва в товарній продукції, %, 

величина товарної продукції на 1 середньорічного 

працівника, грн (табл. 4). 

Наведені дані дають можливість констатувати 

чітку залежність між рівнем товарної продукції на 

одинцю земельної площі та величиною витрат. В 

усіх групах відбувається поетапне зростання цих 

двох показників. Водночас простежується майже 

прямолінійна залежність між величиною гуртую-

чого показника та прибутку на 1 ріллі. В групі з ве-

личиною товарної продукції до 5000 грн/га вели-

чина прибутку дорівнювала 684,6 грн, в групі з ве-

личиною товарної продукції 15000,1-20000 грн/га – 

5245,9 грн/га, а останній групі з величиною товар-

ної продукції – понад 30000 грн/га – 14260,5 грн/га. 

Ця залежність по даним підприємств наведена на 

рис. 3.17. 

Таблиця 4. 

Вплив окремих факторів на рівень ефективності використання ріллі в органічних підприємствах України 

у 2018 році 

Товарна 

продукція 

на 1 га, грн 

Кількість 

підприємств 

Товарна 

продукція 

на 1 га 

рілля, грн 

Витрати 

на 1 га 

ріллі, 

грн, 

Прибу-

ток на 

1 га ріллі, 

грн, 

Прибу-ток рос-

линництва на 1 

га ріллі, грн, 

Питома вага 

тваринництва в 

товарній проду-

кції, %, 

Товарна продук-

ція на 1 середньо-

річно-го праців-

ника, грн. 

до 5000 9 3122,3 3201,7 684,6 698,6 6,3 195024,1 

5000,1-

10000 17 7923,4 6880,7 2467,1 2483,6 3,1 387478,6 

10000,1-

15000 24 12871,5 10543,8 4574,2 4357,9 18,0 503095,1 

15000,1-

20000 10 17369,7 10761,1 5245,9 5107,3 6,8 866577,3 

20000,1-

30000 9 24032,1 13881,9 7926,6 7312,0 11,4 908083,3 

більш 

30000 8 38116,9 15431,9 14260,5 13482,6 2,1 850565,9 

Україна 77 16364,8 10513,3 5544,0 5271,0 9,7 650261,0 

Джерело: Розраховано авторами відповідно до річної статистичної звітності підприємств протягом 

2018 року 
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Scatterplot (3 розділ.sta 159v*8021c)

Товарна продукція на 1 га рілля, грн = 6653,3302+1,7291*x
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Рис. 3. Залежність величини товарної продукції та прибутку на 1 га ріллі в органічних підприємствах 

України у 2018 році 

Джерело: розраховано авторами за допомогою програми STATISTICA 

 

Важливо відмітити, що загальна величина при-

бутку в органічних підприємствах майже повністю 

визначається його величиною в галуззі рослинниц-

тва. Хоча в групі з величиною товарної продукції 

10000,1-15000 грн/га питома вага галуззі рослинни-

цтва дорівнювала 18,0%. Окремо слід підкреслити 

чітку залежність між величиною товарної продукції 

та прибутку на одного середньорічного працівника. 

Для більш чіткою констатації даних залежнос-

тей проведемо їх аналіз з допомогою кореляційного 

методу. В якості залежної величини відповідно 

буде виступати величина товарної продукції на 1 

посівної площі. В якості факторів показники які 

були наведені в таблиці 4. Перший етап цього ана-

лізу був пов'язаний з перевіркою даних на наявність 

мультиколенарності з допомогою коефіцієнтів пра-

ної кореляції (табл. 5). 

Кореляційна матриця засвідчила відсутність 

суттєвих зав’язків між обраними факторами. Вони 

виявились слабкими або середніми. Це дає підстави 

констатувати: регресійна модель позбавлена муль-

тиколінарності. 

Таблиця 5. 

Кореляційна матриця взаємозалежності окремих показників у сільськогосподарських підприємств Укра-

їни у 2018 році 

Показники 
Витрати на 1 

га ріллі, грн, 

Питома вага тваринництва 

в товарній продукції, % 

Товарна продукція на 1 серед-

ньорічного працівника, грн. 

Витрати на 1 га ріллі, грн, 1,000 0,245 0,020 

Питома вага тваринництва в 

товарній продукції, % 
0,245 1,000 -0,220 

Товарна продукція на 1 серед-

ньорічного працівника, грн. 
0,020 -0,220 1,000 

Джерело: Розраховано авторами відповідно до річної статистичної звітності підприємств протягом 

2018 року 

 

В наслідок обробки даних була отримана мо-

дель множинного регресійного аналізу:  

Уx123 = 0,837Х1 - 92,7Х2 +0,002Х3+5335,8 (3) 

де Уx123 – товарна продукція на 1 га ріллі, грн; 

Х1 – витрати на 1 га ріллі, грн/га; 

Х2 – питома вага тваринництва в товарній про-

дукції, %; 

Х3 - величина товарної продукції на 1 серед-

ньорічного працівника, грн. 

Результати множинного регресійного аналізу 

свідчать, що залежності величини товарної продук-

ції в органічних підприємствах України має насту-

пний характер: коефіцієнт регресії Х1= 0,837 пока-

зує, що при збільшенні величини витрат на 1 га на 

1 грн, за умови незмінності інших факторів, що 

включені в кореляційну модель, відбудеться збіль-

шення величини товарної продукції на 0,837 грн/га. 

Збільшення питомої ваги тваринництва на 1 % при-

зведе до величини товарної продукції на 1 га 92,7 

грн.  

Коефіцієнт сукупної кореляції множинної ре-

гресійної моделі становить 0,662, що свідчить про 

середній зв'язок між досліджуваними ознаками. 

https://soft.mydiv.net/win/download-STATISTICA.html
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Значення коефіцієнта множинної детермінації R2 = 

0,438 показує, що на частку систематичної варіації 

залежної величини, зумовлена впливом факторів, 

включених до кореляційної моделі, приходиться 

43,8 %. Фактична величина критерію Фішера (F) 

дорівнювала 18,45, що значно перевищує його таб-

личну величину (3,71). Це дає підстави стверджу-

вати, що отримані залежності носять надійний ха-

рактер. 

Для порівняння характеру залежності в органі-

чних та звичайних підприємствах була побудована 

аналогічна регресійна модель на прикладі всіх під-

приємств України. Їх сукупність склала 7913. Дана 

модель мала наступний вигляд: 

Уx123 = 0,856Х1 +689.6Х2 +0,002Х3+4641.2 (4) 

де Уx123 – товарна продукція на 1 га ріллі, грн; 

Х1 – витрати на 1 га ріллі, грн/га; 

Х2 – питома вага тваринництва в товарній про-

дукції, %; 

Х3 - величина товарної продукції на 1 серед-

ньорічного працівника, грн. 

Коефіцієнт сукупної кореляції множинної ре-

гресійної моделі становить 0,851, що свідчить про 

тісний зв'язок між досліджуваними ознаками. Зна-

чення коефіцієнта множинної детермінації R2 = 

0,723 показує, що на частку систематичної варіації 

залежної величини, зумовлена впливом факторів, 

включених до кореляційної моделі, приходиться 

72,3 %. Фактична величина критерію Фішера (F) 

дорівнювала 6901,7, що значно перевищує його 

табличну величину (3,79). Це дає підстави ствер-

джувати, що отримані залежності носять надійний 

характер. 

Висновки і пропозиції. Аналіз коефіцієнтів 

регресії дає можливість засвідчити, що головна від-

мітність в характеру зв’язку факторів з величиною 

товарної продукції на 1 га пов’язана саме з впливом 

питомої ваги тваринництва . Якщо в органічних 

підприємствах її вплив був від’ємним, то в звичай-

них підприємства – позитивним. Це в свою чергу 

ставить питання про недостатність розвиток галузі 

тваринництва в органічних підприємства та її ни-

зьку ефективність.  

Проведений аналіз дав можливість встановити, 

що максимум показників прибутку та рентабельно-

сті виробництва пшениці був відмічений в групі з 

рівнем урожайності - 40,1-50 ц/га. Проведені розра-

хунки по даним отриманих функцій дозолили вста-

новити, що максимальна величина прибутку мала 

місце при рівні урожайності 45,2 ц/га, а рентабель-

ності 44,2 ц/га. Ці значення фактично дають мож-

ливість окреслити граничну межу економічної ефе-

ктивності виробництва пшениці. 

Порівнюючи результати регресійного аналізу 

моделі в органічних та звичайних підприємствах 

було встановлено окремі різниці. По-перше, в орга-

нічних підприємствах приріст рівня урожайності 

від 1 грн додатково вкладених витрат був більшим 

ніж в звичайних (0,004 ц/га проти 0,003 ц/га). В ор-

ганічних підприємств вплив величини посівної 

площі мав від’ємне значення на рівень урожайно-

сті, тоді як в звичайних підприємствах – позитивне. 

Нарешті, в органічних підприємствах впливу вели-

чини витрат на насіння був більш значним ніж в 

звичайних. 
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ABSTRACT 

The article substantiates the importance of innovative economic development for the Russian Federation, 

which necessitates a more in-depth study of the properties and features of the functioning of its subsystems, the 

content and forms of their interaction, as well as the search for ways to improve the effectiveness of management 

systems. Given that investment and construction activities make a significant contribution to the growth of mac-

roeconomic indicators of the Russian Federation, it is studied without a detailed understanding of the inherent 

properties and patterns of development as a complex self-regulatory system. A study of the functioning and scien-

tific approaches to ensuring a balanced innovative development of economic systems, taking into account the basic 

principles of system theories, self-organization and synergetics, allowed us to formulate a conceptual vision and 

methodological basis for the construction complex of the Russian Federation and briefly present it in this paper. 

Keywords: innovative development, economic system, management, organizational and management inno-

vations, balanced development, management system. 

 

Introduction 

Construction, being a priority area of the national 

economy, actively influences it and largely determines 

the trend of functioning, as well as the quality of life of 

people. Acting as a locomotive of socio-economic de-

velopment of the country and possessing high cumula-

tive potential, construction is associated with almost all 

industries and related spheres of economic activity. The 

strategic guidelines for the development of the con-

struction complex are objectified by the demands of 

consumers not only in a safe, but also in a comfortable 

living environment with high environmental character-

istics and aesthetic requirements. Satisfaction of such 

requirements is possible under the condition of large-

scale modernization of the construction industry with 

the use of breakthrough scientific and technical solu-

tions in all segments of human activity. 

All this gives the basis for the conclusion that a 

fundamental change in the approach to the study of the 

properties, features and factors of the development of 

the construction complex is necessary, which provokes 

the modernization of the management system to ensure 

a balanced innovation trend and high standards of qual-

ity of life of people. Important factors in the develop-

ment of the construction industry are fair competition, 

freedom of economic activity, the development of mar-

ket mechanisms, corporate culture and moral values. 

At present, the Russian economy is in dire need of 

creating a competitive CC that creates a comfortable 

environment for human life and activity that meets high 

standards of quality and efficiency based on modern 

management systems and organizational and economic 

mechanisms aimed at improving programs and projects 

for socio-economic development [1], strengthening na-

tional security, innovative and spatial development of 

the Russian Federation. In order to formulate the con-

cept of balanced innovative development of the most 

important subsystem of the national economy, we will 

consider CC from the perspective of systems theories 

and dissipative structures. 

The stability and balance of socio-economic de-

velopment is determined by methods of combining 

forms and methods of organizational influence in the 

management system, the nature of the interaction of so-

cioeconomic institutions, value ideas and patterns of 

behavior of business entities, economic interests and 

needs of society [2]. 

An essential characteristic of the development 

trend of CC in the context of a complex and multiplica-

tive subsystem of the economy is time, because it is 

characterized by high inertia, stochasticity and hystere-

sis processes [3]. This necessitates accurate synchro-

nous and multi-position control. Moreover, the direc-

tion of organizational changes depends on the specifics 

of construction activities, geography, economic well-

being of the territory, the legal field, the nature of social 

relations and other exogenous and endogenous varia-

bles. 

The modern stage of scientific research is caused 

by a high degree of detail of similar socio-economic 

systems, the study of processes of self-regulation and 

self-organization, as well as factors determining the na-

ture and direction of the development trend [4]. In this 

regard, this work is focused on the identification of con-

trol parameters and mechanisms confirming the valid-

ity of the conceptual vision to ensure the sustainability 

of the most important subsystem of the national econ-

omy. It is strategically important to build variations of 

models of its balanced innovative development that can 

expand the instrumental base of research and ensure 

high efficiency of the management system. 

Main text 
The study of the economic situation, development 

trends of the CC and the external environment under-

going systemic transformations gives rise to the inevi-

tability of dynamics in the organization’s system and a 
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new level of requirements and management ap-

proaches. We highlight the key factors of the economy 

and society that actualize the modernization of the ex-

isting management system of the CC: scientific and 

technological progress and the formation of an intellec-

tually-creative, innovative type of economy; globaliza-

tion as an objective process of creating a unified world 

economic system and social relations; limited and de-

graded resources, focusing on the need for a transition 

to energy-resource-efficient processes and technologies 

(self-sustaining development); hypercompetition in the 

world market and high speed of updating product as-

sortments, individualization of products, where market-

ing and service functions make the greatest contribu-

tion to creating new value and value; a high level of 

system consistency and an exponential increase in the 

amount of information necessary for the analysis and 

adoption of constructive management decisions; sys-

temic transformations, the complexity of the business 

environment and processes in terms of technical im-

provement of production, labor organization and man-

agement [5]. 

These factors are interrelated and have a signifi-

cant impact on the strategic orientations of business en-

tities of the CC. In such conditions, managers find that 

their fundamental theories are becoming ineffective, 

traditional models that allow predicting and controlling 

the business require replacement with more organic 

judgments and non-linear thinking. Studies of endoge-

nous patterns, sensitivity zones, and the influence of 

structural dynamics on the development trend of the CC 

are being updated. Many managers possess synergetic 

thinking and consider the CC as a living system capable 

of self-development and self-organization [6]. Such an 

understanding sooner or later comes to all researchers 

of complex systems, in whatever area of knowledge 

they work. Professor G. Haken is sure that “the time for 

synergetic education has come” [7]. 

The management system of the CC should be 

aimed at creating a synergistic potential that provides 

sensitivity and an adequate response of the components 

of the CC to synchronous, multi-position management 

influences for the development of a unified vector of 

the goal system. It is important to take into account that 

the dynamics of the pace of development increases as 

the movement from global to local - the smaller the 

scale of the object and the scope of activity already con-

sidered, the greater the fluctuations in the pace of their 

innovative development. Accelerating innovative de-

velopment leads to an adequate growth of synergetic 

potential, which acts as the basis for the modernization 

process. 

The balanced innovation development manage-

ment system is aimed at achieving self-regulation and 

self-organization of the CC. It is assumed that the deci-

sive role is given to the state, which is called upon to 

create a favorable environment for innovative develop-

ment: institutional conditions, i.e. establishes norms 

and rules that promote either the rise or paralysis and 

decline of the synergetic potential of the system. In re-

lation to the CC, the state acts as the subject of manage-

ment, defines the goals and objectives of development 

and is designed to ensure their achievement and solu-

tion. In this role, it decisively determines the direction, 

pace, organizational, economic and financial support 

for innovative development. The completeness of the 

conditions of the latter is ensured, on the one hand, by 

deep historical, cultural, technological and managerial 

experience, and, on the other hand, by an effective state, 

which liberates the creative potential of the CC as much 

as possible. 

Given that the intellectual environment is the main 

source of innovation, the impact on the subjects of the 

CC is possible by introducing negentropy into the sys-

tem (tools are used) and implementing the principles of 

balanced development. Its peculiarity lies in the maxi-

mum consideration of the inherent properties of the CC, 

which is revealed in the process of monitoring the en-

vironment; structure and level of heterogeneity for the 

implementation of reflective control; the degree of in-

fluence of the control parameters on the order parame-

ters, which is revealed by approximating their values in 

dynamics in the process of economic and mathematical 

modeling to form a synergetic potential of the system. 

It is necessary to increase the level of activity of the CC, 

achieve a bifurcation state in order to regulate the de-

velopment of SES and achieve synergistic effects [8]. 

Theory and calculation  

Effective management systems (Fig. 1) are formed 

taking into account the characteristics of the country 

and territory, the state of the national economy, specific 

goals and objectives to be solved at certain periods of 

time, resources and industry specifics. 
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Fig. 1 The proposed structure of the management system of the Russian Federation Construction Complex 

 

In this regard, a detailed understanding of the gen-

eral laws and features of the development of CC and its 

subjects is of great importance. The structure of the 

control system should include the main components 

and the interacting subsystems: organizational, infor-

mational, industrial and intellectual. They are sensitive 

to the perception of production by end users, whose re-

action is taken into account in the system in accordance 

with its content. Based on the set of characteristics of 

the state of the vehicle and the processes occurring in 

it, a decision on transformation is formed in the control 

system. 

As part of the management system, it is advisable 

to create specialized tools and subsystems that provide 

real-time monitoring of the status of ongoing processes, 

their analysis and identification of prerequisites for in-

novative development. 

The subsystem "Information" provides the collec-

tion and streamlining of primary data about CC, rank-

ing, assessment of their significance, usefulness and 

scope. This subsystem is a basic technological platform 

that provides all other functions and processes with the 

necessary data. The subsystem "Organization" reflects 

the interaction structure of elements of the CC both in 

composition and in power, fixed in the form of struc-

ture-forming relationships and documents. Its techno-

logical basis is network information technology, with-

out which modern management processes are not effec-

tive. The "Intellect" subsystem is a combination of 

computer tools elements for knowledge engineering 

(artificial intelligence) and professional knowledge and 

experience of personnel. Based on its intellectual prop-

erties, this subsystem is crucial in the areas of: innova-

tive solutions, quality of control processes, identifica-

tion of signs of fluctuations, bifurcations, and other 

synergetic effects. Since information technologies play 

a decisive role in all subsystems, self-organization pro-

cesses for the most part are information management 

tasks. All subsystems are inextricably linked and can-

not be configured and autonomously formed: each ver-

sion of one of the subsystems most effectively corre-

sponds to certain versions of the others; a change in one 

of the subsystems requires reconfiguration of the oth-

ers, otherwise the control system of the CC will be in-

effective. When formulating the tasks of self-organiza-

tion, the relationships between the subsystems and the 

nature of their interdependence should be fully taken 

into account. Modification of the state of any (any) el-

ement violates the settings of the entire system and re-

quires managerial influence aimed at the formation of a 

new harmonious reconciliation (combination) of ele-

ments. The magnitude of the quantitative transfor-

mations of the system elements (subsystems) and the 

relationships between them, provided that they are har-

moniously combined, can be a prerequisite for a syner-

gistic effect. If the dynamics is in the direction of dete-

rioration and exceeds a certain acceptable threshold, 

then the properties of the system change fundamentally, 

the previous settings no longer solve the problem, and 

a decision must be made on changing the composition, 

structure and organization of the components of the 

control system. 

Balanced management of the CC changes the na-

ture of management: from forcing the control object to 

a new state to creating favorable conditions for achiev-

ing its natural, targeted order. The methodology of bal-

anced innovative development of CC consists in the co-

ordination of specific principles, approaches, patterns, 

tools and properties. It is important to consider that im-
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balances can destroy the system: with extreme nonlin-

earity, hard resonance breaks the system, while unlim-

ited openness dissolves in the external environment. It 

is important to consider the law of entropy equilibrium; 

when nonlinearity is mitigated, feedback is weakened, 

and its excessive isolation leads to an increase in en-

tropy. 

Efforts should be directed not only at managing 

the system, but also at creating the conditions under 

which it will embark on an innovative trend. It is logical 

that during the discussion of any modernization project, 

the focus is always on the questions of where to start 

and what should be the priority modernization steps. In 

the absence of a clearly defined algorithm for obtaining 

synergistic effects, many researchers propose a trial and 

error method based on extrapolating tendencies, fore-

casting, experience and synergistic thinking of a leader 

who sets rational goals for the organization. Therefore, 

the fundamental is the process of comprehending stra-

tegic goals and objectives for the CC, striving for self-

organization, sustainability and innovation. 

The primary task of management structures is to 

model and predict trends in the development of CC, 

forming positive feedbacks, creating the prerequisites 

for the transition of this economic system to a new qual-

ity that meets the requirements and image of the “fu-

ture”. It is important to note that the trajectory of the 

CC development can be set by systems of differential 

equations in order to predict and scientifically substan-

tiate the programs being developed, since they must be 

realistic and feasible [9]. 

Short-term advantages (for example, welfare and 

high profits from production activities) in the future can 

lead to a deterioration in the functioning of such sys-

tems. The global problems of climate change, the de-

pletion of oil resources, the exponential growth of pop-

ulation, the degradation of agricultural land, the short-

age of fresh water and their consequences have already 

been manifested or will appear within the next few dec-

ades. “The human pressure on the environment contin-

ues to grow, despite the development of technology and 

the efforts of public organizations. Humanity has al-

ready gone beyond and is in an unstable area. However, 

the understanding of this problem in the world is weak. 

To reduce the environmental impact and return to an 

acceptable level, it is necessary to change personal and 

social values, which will take a lot of time” [10]. 

Conclusion 
According to the concept of sustainable develop-

ment, the main problem is to ensure a balanced devel-

opment of CC with the imperative of avoiding disaster 

and the orientation of society towards self-mainte-

nance, which requires completely different models and 

approaches to management. Technological progress, 

innovation, competitiveness formation, marketing 

management and market adaptability are necessary, but 

insufficient, as the development trend is the result of 

non-linear interactions. 

The methodological provisions of the balanced 

management system of the CC are as follows: 

● a heterogeneous structure, covering diverse ele-

ments: technology, organization, ecology, mentality, 

psychology, politics, security, as well as all kinds of re-

sources and the links between them; 

● orientation to a positive synergistic effect, 

through the principles and impact on the control param-

eters of the CC with the imperative of analyzing the 

phase space and identifying the inherent inherent devel-

opment paths; 

● a unique architecture, due to the lack of a stand-

ard algorithm and focus on a creative approach with a 

set of elements for development: investment, intellec-

tual, technological, productive resources that form a 

synergetic potential. 

Synergetic potential is a systemic property that is 

formed as a result of intersubjective interactions and 

structural and institutional dynamics mainly due to in-

tangible assets, complementary effects and is accompa-

nied by an increase in the activity and entropy of the 

system. It provides sensitivity and an adequate response 

of its subjects and relationships to small exogenous 

(mainly managerial) influences and endogenous trans-

formations for the development of a single system of 

goals and achieving the desired state. 

From the perspective of the concept of balanced 

innovative development of CC, conservative ap-

proaches that do not take into account the natural evo-

lutionary paths (attractors) inherent in a managed sys-

tem are ineffective. According to V.D. Ayurov: “it is 

not reasonable to subjectively control dissipative sys-

tems, since controlling influences upon imposing on a 

dissipative system modes of operation not characteris-

tic of it only harm it and are always rejected” [11]. 

Findings 

1. The management system for balanced innova-

tive development of the CC is a concept, methodologi-

cal aspects and a mechanism for balanced innovative 

development to increase the effectiveness of manage-

rial influences, ensure integrity, homeostasis and syn-

ergistic potential. The system should include the main 

interacting subsystems: organizational, informational, 

industrial and intellectual. 

2. To increase the organization, regulation and 

predictability of the CC, an understanding of the prin-

ciples of balanced innovative development, which pro-

ceed from the characteristics of the system under study, 

management rules, sustainable and investment-innova-

tive development, is necessary. 

3. The dynamics of the development trajectory of 

the CC is determined by three key factors: the existence 

of limits, the constant desire for growth and the delay 

between approaching the limit and hysteresis. The 

structural component of development is affected by 

economic waves of various durations, but this influ-

ence, as practice shows, is interdependent. 

4. For the progressive development of the CC, it is 

advisable to direct management activities to combat en-

tropy so that its decline in the CC is higher than the 

growth rate in the national economy, introducing and 

increasing the level of negentropy (information, 

knowledge and innovation, morality, corporate culture) 

forming intangible assets. Otherwise, you will have to 

constantly increase the degree of openness of the CC. 
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5. For the CC, generalized order parameters are 

important, expressed in: a) coherence of values, reflect-

ing the presence of a motion vector of subjects in a het-

erogeneous environment; b) information interaction, 

reflecting the ability of subjects to borrow, use and gen-

erate new information based on existing knowledge; c) 

concentration of the diversity of subjects characterizing 

the presence in the system of heterogeneous structures 

and the inevitability of their interaction; g) the concen-

tration of similarity of subjects, demonstrating the pos-

sibility of their interchangeability. 
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Постановка проблеми. Економічний спад, що 

спостерігався у кінці ХХст. у більшості країнах 

світу, як наслідок світової фінансової кризи, у суку-

пності зі структурною диспропорціональністю сві-

тової економіки, виявленою в дисбалансі розвитку 

як окремих країн, так і сфер економіки, так і сього-

днішні виклики економічному зростанню, які спри-

чинені поширенням вірусу COVID-19, свідчать про 

необхідність більш активної участі держав та між-

народних організацій в оздоровленні економіки та 

попередженні кризових явищ на основі розробки й 

реалізації заходів антикризового регулювання як 

економіки, так і фінансового сектору. Механічне 

перенесення економічної моделі з минулих періодів 

неможливе, оскільки економіка сучасності суттєво 

відрізняється від економіки кінця минулого сто-

ліття, насамперед зростаючою взаємозалежністю 

країн та ринків. Тому необхідне формування теоре-

тично обґрунтованих вимог до антикризового регу-

лювання в умовах світових фінансових криз з 

огляду на основні властивості економічної та фі-

нансової систем, з урахуванням яких на практиці 

стане можливим створення науково обґрунтованих 

антикризових програм для забезпечення стійкості 

фінансової системи країн.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останнім часом дослідженню проблем антикризо-

вого регулювання присвячено ряд праць провідних 

економістів, як українських так і зарубіжних. Так, 

Плікус І.Й. обґрунтовує теоретико-методичні за-

сади та надає практичні рекомендації щодо розроб-

лення інструментарію антикризового фінансового 

управління з урахуванням фактору часу й прове-

дення превентивних антикризових заходів за векто-

ром позиціювання пріоритетних цілей з позиції ре-

сурсне-орієнтованого управління [1]. 

У дослідженні Носань Н. систематизовано па-

радигми та технології забезпечення фінансової без-

пеки економіки України [2]. Рекуненко І. І., Боч-

карьова Т. О. та Кононенко С. В. оцінюють та 

аналізують стан фінансової безпеки України [3]. 

Незважаючи на різні аспекти дослідження ста-

більності фінансової системи та антикризового ре-

гулювання, недостатньо розкритим залишається 

напрямок інституціоналізації мережі безпеки фі-

нансової системи країни та вироблення алгоритму 

прийняття рішень при виникненні кризових ситуа-

цій на фінансовому ринку. 

Цілі статті. На основі викладеного можна сфо-

рмулювати наступні цілі даного дослідження: 

 розкрити теоретичні основи формування 

офіційної мережі безпеки фінансової системи кра-

їни; 

 запропонувати алгоритм прийняття рішень 

при виникненні кризових ситуацій на фінансовому 

ринку. 

Основний зміст та обґрунтування отрима-

них наукових результатів. Виходячи з позицій си-

стемного підходу, який дозволяє найбільш повно й 

конкретизовано розкрити сутність явищ і процесів, 

визначимо антикризовий механізм як систему ціле-

спрямованих законодавчих, економічних, соціаль-

них та кредитно-фінансових заходів держави і над-

національних інститутів щодо зменшення глибини 

циклічних коливань кон’юнктури фінансових рин-

ків, її стабілізації та недопущення глибокого струк-

турного розбалансування фінансової сфери.  

У запропонованому визначенні чітко просте-

жується проактивний характер антикризового ме-

ханізму в структурі нового світового фінансового 

порядку. Першочерговим етапом функціонування 

цього механізму є процес докризового аналізу си-

туації, використовуючи повний набір інструментів 

державного й наднаціонального нагляду, а також 

активізація співпраці з приватним сектором еко-

номіки. 

Одним із ключових аспектів у цьому процесі є 

застосування концепції корпоративної соціальної 

відповідальності, зокрема й до фінансової сфери, 

яка полягає в добровільному дотриманні не лише 

встановлених державою й міжнародними норма-

тивно-правовими активами стандартами фінансо-

вої та бухгалтерської звітності, але й активний 

внутрішній моніторинг процесів та встановлення 

специфічних для відповідних суб’єктів господарсь-

кої діяльності порогових значень фінансово-еко-

номічних індикаторів, які можуть істотно відрізня-

тися від прийнятих у середньому для конкретного 

виду діяльності [4]. 

Заходи, які розпочинаються безпосередньо, 

під час розгортання кризових процесів, у своїй сут-

ності повинні містити елементи трансфор-

маційного характеру, не лише концентруючись на 

усуненні явних дисбалансів і мінімізації втрат насе-

лення, господарюючих суб’єктів, національних, 

регіональних і глобальної економік, але й форму-

ючи підвалини для запобігання подібних або мо-

дифікованих криз у майбутньому, одночасно про-

водячи аналіз як причин, так і наслідків антикризо-

вих дій у процесі їх застосування.  

Нарешті, у посткризовий період передба-

чається автоматичне посилення моніторингових і 

саморегулювних функцій, перш за все на рівні гос-

подарюючих суб’єктів. Розглянемо детальніше за-

стосування антикризового механізму для віднов-

лення стабільності фінансової системи країни і, 

відповідно, вибудови ефективної мережі безпеки 

фінансової системи. Так, регулювання і нагляд за 

діяльністю банків, заохочення та використання 

стандартів здорової ділової та фінансової практики, 

дії центральних банків, явний захист депозитів та 

ефективний механізм закриття банків допомагають 

зменшити несприятливі наслідки фінансової кризи. 

Зрозуміло, що банки, як і інші фірми, зазнають 

невдач, і ймовірність того, що це станеться є 

вищою, коли ризики у конкретному банківському 

концерні не належним чином управляються, буль-

башки на деяких ринках лопнули або фінансові 

ринки є дуже крихкими через внутрішні чи 

зовнішні причини.  

Майже в усіх випадках рішення приватних 

установ, наприклад, питання про права або злиття 

компаній, повинні бути спрямовані, перш за все, на 

вирішення проблем банків, оскільки в більшості 

випадків вони можуть обмежувати тиск на безпеку 
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мережі фінансової системи. Однак, коли проблеми 

стають системними, уряди, як правило, відіграють 

значно більш активну роль і закликають установи, 

які складають мережу фінансової системи, 

здійснювати надзвичайні заходи. Втручання може 

мати різні форми. Таким чином, існує гостра необ-

хідність того, щоб чиновники здійснювали узгод-

жене планування на випадок надзвичайних обста-

вин, оцінку фінансових ризиків та антикризове 

управління. 

Фінансова криза 2008-2010 рр. продемонстру-

вала серйозні слабкі місця в мережі безпеки фінан-

сової системи. Хоча недоліки були очевидними 

практично у всьому світі, найбільш серйозні про-

блеми проявлялися, в основному, через відсутність 

координації, консультацій та розробці узгоджених 

стратегій врегулювання кризи. З цих причин важ-

ливо знати з самого початку, які організації слід 

включати до офіційної мережі безпеки фінансової 

системи, визначаючи їх роль та відповідальність, і 

чому інтереси інших зацікавлених сторін також є 

досить важливими. Це необхідно, оскільки під час 

кризи потрібен високий рівень консультацій, коор-

динації та співпраці між різними зацікавленими 

сторонами. На рис. 1 представлені офіційні гравці 

мережі безпеки фінансової системи з вказанням їх 

впливу на процес прийняття рішень та управління 

питаннями в період до кризи, підчас кризи та після 

кризи.  
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Рис. 1. Гравці офіційної мережі безпеки фінансової системи:  

а) ситуація до кризи, б) ситуація підчас кризи, в) ситуація після кризи* 

*побудовано автором 

 

Так, мережа безпеки фінансової системи тра-

диційно включає в себе кредитора останньої інста-

нції (центральний банк), установу пруденційного 

регулювання (наглядач за банком), урядова уста-

нова (міністерство фінансів або казначейство) та за-

хист депозитів (страхування чи інша форма обме-

женої гарантії) [5]. Але нещодавня фінансова криза 

підкреслила, що група офіційних гравців стала 

дещо більш еластичною. Необхідно розглядати та-

кож функції законодавчого органу, небанківських 

регуляторів, таких як комісії з цінних паперів, жит-

лові агентства та регулятори страхових компаній, 

оскільки прийняті ними рішення можуть мати важ-

ливий вплив та загрожувати стабільності фінансо-

вої системи. Крім того, існують переконливі підс-
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тави для розгляду інших зацікавлених сторін та за-

лучення їх до діалогу, для того, щоб більш ефекти-

вно забезпечувати стабільність фінансової системи. 

Роль акціонерів, зовнішніх аудиторів, судів та кре-

дитно-рейтингових агентств потребує кращого ро-

зуміння та розуміння у досягненні стабільності фі-

нансової системи, оскільки зовнішні рішення цих 

сторін можуть мати прямий вплив на системи з ста-

більності.  

Кризові ситуації на фінансовому ринку відбу-

ваються регулярно, однак нещодавній досвід пока-

зує, що дуже мало уваги приділено тому, як краще 

керувати ними. Одним із пояснень може бути те, 

що одна криза, здається, веде до іншої, тому важко 

визначити кінцеві точки. Іншим поясненням може 

бути те, що управління кризою потребує більшої 

уваги, щоб отримані уроки могли бути включені в 

вдосконалені методики, щоб мінімізувати наслідки 

катастрофічних подій. Незважаючи на те, що 

знання про управління кризою було отримано від 

минулого досвіду, уроки з минулого, здається, не 

відповідають перспективам майбутнього, тому ви-

никає ризик повторення помилок.  

Для мінімізації виникнення цього варіанту, по-

дамо можливий антикризовий механізм та опи-

шемо процес прийняття рішень при виникненні 

кризових ситуацій на фінансовому ринку. 

Під час фінансової кризи робота з фінансовою 

установою, яка стає збитковою чи є на межі є скла-

дним процесом і може потребувати залучення чис-

ленних офіційних гравців та зацікавлених осіб. 

Опишемо алгоритм прийняття рішень, який можна 

використати для управління фінансовими кризами. 

Коли виникає криза (етап 1), особливо якщо це 

спричиняє банкрутство установи, яке стає фокусом 

уваги ЗМІ, важливо визначити, чи це істотна подія 

(етап 2). Якщо це не так, то, можливо, не потрібно 

вживати жодних дій. З іншого боку, велика неспро-

можність банку або декілька малих або середніх ба-

нків, які зазнають невдачі протягом короткого пері-

оду часу, можуть бути проблематичними та призве-

сти до системної події, яка може спричинити ряд 

подальших кроків. Після виявлення істотної події 

регулятор вимагатиме ініціювання більш інтенсив-

ного нагляду допоки питання не буде вирішено (пе-

рехід до етапу 7). Можна також сподіватися, що 

проблеми, що виникають, швидко виявлятимуться 

через формальну систему раннього втручання, яка 

може зменшити соціальні та економічні втрати [6]. 

Окрім цих етапів, посадові особи повинні ініцію-

вати діалог із зарубіжними партнерами, де установа 

має матеріальні активи та інтереси, щоб координу-

вати будь-які подальші дії [7]. Однією з перших іні-

ціатив повинно бути створення керівної групи, мо-

жливо, на основі Комітету фінансової стабільності, 

яка буде контролювати управління наступними по-

діями (етап 3). Варто створити два окремих комі-

тети: один з них повинен узгодити комунікаційний 

план, а інший – розробляти законодавчі ініціативи, 

які можуть бути необхідними для на пізніх етапах 

кризи. Під час третього етапу законотворчий орган 

повинен бути постійно поінформований та вима-

гати, коли це необхідно, надавати офіційним грав-

цям мережі фінансової безпеки інструменти для ус-

унення кризи через законодавчі інструменти, з тим 

щоб забезпечити громадський інтерес. Це досить 

суперечливо, оскільки стримування кризи може 

вплинути на права власності. 

Коли у банка виникають фінансові проблеми, 

часто важко визначити те, чи є банк життєздатним 

(етап 4). Використання тесту на життєздатність є 

важливим, оскільки цей індикатор є значимішим, 

ніж неспроможність – останній етап, коли для підт-

римки банку не існує капіталу (етапи 5-6). Існує 

завжди зацікавленість у спробі «оживити» банк, що 

банкрутує (етап 6), оскільки така криза може впли-

нути на інші банки, а отже, поглибити фінансову 

кризу загалом. Політичні відповіді можуть вклю-

чати такі заходи, як збільшення коефіцієнта капі-

талу банку, посилення якості та джерел банківсь-

кого капіталу, оцінювання планів ліквідності банку 

на основі майбутніх грошових потоків, підвищення 

кредитного моніторингу, проведення спеціальних 

іспитів, які можуть бути необхідними для пришви-

дшення виплати вкладникам та прискорення пове-

рнення активів. 

Існує ще один аспект цієї проблеми: ринкова 

життєздатність, яка потребує іншого комплексу за-

ходів. У цьому контексті можна стверджувати, що 

інструменти, які використовуються, є ринковими 

об’єктами. Ускладненням проблеми може стати ві-

дсутність ліквідності, що може потребувати більш 

пильного моніторингу пруденційного регулятора 

та, можливо, продовження державної гарантії. Хо-

рошим прикладом цього може стати ринок позабір-

жових похідних деривативів та концентрація ри-

зику в порівняно невеликій кількості брокерських 

дилерів. Якщо установа є життєздатною, існує декі-

лька доступних варіантів – "хороші" (заставні) мо-

жуть бути продані як частина ринкового рішення, а 

частина банку – "погані" (невиконані позики) може 

бути рекапіталізована через державні кошти. У 

цьому плані може бути створений певний банк, 

який би допоміг переходу частин бізнесу банку, 

щоб зберегти певні важливі функції [8]. 

Деякі частини активів банку можуть бути про-

сто "хорошими" (невиконані через три місяці або 

просто можуть бути списаними), але з ретельною 

увагою агентства з вирішення проблем банків мо-

жуть бути врятовані.  

Існує багато способів вирішення проблем ба-

нку, що банкрутує (показані в етапах 7-9), і ці ме-

тоди, можна згрупувати за трьома напрямками: лі-

квідація та відшкодування вимог вкладників; опе-

рації купівлі-продажу; відкрита банківська 

фінансова допомога.  

Потенційний збій ряду банків протягом корот-

кого періоду може поставити під загрозу стабіль-

ність ринків. На етапі 7 розглянуто різні варіанти та 

стратегії мінімізації втрат. Перша група показує 

роль кредитора останньої інстанції для установ, які 

зазнають короткострокових проблем ліквідності. 

Наступний набір варіантів для установ, які в першу 

чергу зазнають проблеми з неплатоспроможністю 
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різних ступенів. Також пропонуються варіанти ре-

капіталізації. У ситуаціях, коли банк, можливо, за-

надто великий для порятунку, Комітет з фінансової 

стабільності може вирішити, що найкращим варіа-

нтом є націоналізація. Первинне завдання за цими 

варіантами – це забезпечити захист критичних фу-

нкцій [9]. Наступне – надання гарантій на ринок, що 

породжує непередбачені зобов’язання, які потребу-

ють ретельного контролю. Нарешті, етап 9: мережі 

фінансової стабільності слід взяти до уваги всі заці-

кавлені сторони, оскільки вони можуть мати знач-

ний вплив на прийняття рішень. 

Фінансова криза 2008 р. спровокувала широке 

використання таких методів, як гарантії позики, ка-

пітальні ін’єкції та реалізація активів, банків або їх 

частин (етап 7) [10]. Використання цих додаткових 

інструментів вимагає створення незалежного ор-

гану (етап 8), який здійснював би нагляд за інтере-

сами громадськості щодо державної допомоги при-

ватним банкам. Як показує практика, низка країн 

запровадили різні типи незалежних наглядових ор-

ганів, таких як компанії з управління активами або 

просто суб’єкт господарювання для управління від-

носинами між урядом та банками з рекапіталіза-

цією. І, нарешті, на останньому етапі (етап 9) необ-

хідність того, щоб гравці мережі безпеки фінансо-

вої системи брали до уваги рішення, прийняті 

ключовими зацікавленими сторонами, а саме кре-

дитно-рейтинговими агентствами та зовнішніми 

аудиторами, які називають "наглядаючими ворота-

рями" [11]. Необхідно враховувати владу акціоне-

рів, оскільки вони можуть впливати або потенційно 

блокувати будь-яке узгодження поглинання протя-

гом таких періодів.  

У деяких випадках країни зазнали ситуації, 

коли труднощі з доступом до міжнародних фінан-

сових ринків призвели до того, що держава мала 

або звернутися за допомогою до МВФ (наприклад, 

Угорщина), або за допомогою до ключових регіо-

нальних гравців (наприклад, Ісландія до деяких 

країн Північної Європи). Також, коли проблеми в 

Ірландії стали більшими, Велика Британія надала 

допомогу своєму сусідові. Ісландія та Ірландія зго-

дом отримали ще й допомогу від МВФ. 

Висновки та перспективи подальших розві-

док у даному напрямку. Таким чином, система 

глобального антикризового регулювання має бути 

зорієнтована на розробку і впровадження у госпо-

дарську практику спеціальних антикризових стра-

тегій, що включають систему заходів й інструмен-

тів передкризового регулювання економічних про-

цесів, регулювання в умовах кризи, регулювання 

процесів виходу економіки з кризового стану, ста-

білізацію нестійких ситуацій, а також мінімізацію 

втрат й втрачених можливостей та своєчасне ухва-

лення управлінських рішень. На даний час не існує 

жодного ефективного механізму забезпечення ста-

більності фінансової системи, тому ця тема є акту-

альною і матиме підстави для її подальшого дослі-

дження. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті досліджено Міжнародний досвід грошово-кредитного регулювання як впливає на економічне 

зростання в цілому. Визначено доцільність застосування інструментів грошово-кредитного регулювання 

в умовах розвитку економіки. Світовим досвідом напрацьовано дві базових стратегії грошово-кредитного 

регулювання, а саме – експансивну та рестриктивну, а іноді ще виокремлють одну стратегію – змішану. 

Узагальнення світового досвіду реалізації грошово-кредитного регулювання ,також у можливості компле-

ксного осмислення та формування більш системної державної політики регулювання розвитку і підтримки 

грошово-кредитного сектору в системі розвитку економіки держави, а також може слугувати орієнтирами 

відносно оцінювання ефективності політики в аналізованій сфері, яку реалізує держава.. 
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Постановка проблеми. Грошово-кредитне ре-

гулювання на сьогодення має велику актуальність, 

оскільки досліджують багато як зарубіжних так і ві-

тчизняних науковців з різноманітних сторін, але 

так як наша держава перебуває у стані розвитку, 

тому потрібно дослідити міжнародний та запропо-

нувати декілька варіантів покращення розвитку 

економіки та обрати та удосконалити під сього-

дення , яке дасть змогу розвитку національної еко-

номіки . В статті ми будемо розкривати міжнарод-

ний досвід грошово-кредитного регулювання та як 

можна застосувати для в економічного зростання.  

Міжнародний досвід багатьох країн світу свід-

чить про те, що ефективне поєднання різних інстру-

ментів державного грошово-кредитного регулю-

вання дає змогу вирішити проблему тимчасової не-

стачі ліквідності фінансових посередників, 

запобігти її переростанню у кризу платоспромож-

ності, а також ефективно використовувати можли-

вості для зростання та розвитку економіки як 

єдиного цілого. 

Аналіз публікацій та досліджень. Проаналізу-

вавши економічну літературк питання, пов’язані з 

грошово-кредитним (монетарним) регулюванням 

економічного зростання, висвітлено у працях бага-

тьох зарубіжних і вітчизняних економістів. Найва-

гоміший вклад в дослідження даної проблеми зроб-

лено в наукових працях: Г. Азаренкової, О. Берес-

лавська, Т. Богдан, В.Р. Вайта, Н. Гребеник, А. 

Гальчинський, А. Грищенко, О. Дзюблюк Х. Кара-

уна, О. Кірєєва, В. Козюка, В. Міщенка, І. Подколи-

зіної, А. Сомик , Дж. Кейнс , Д. Стросс-Кана, К. 

Бруннер, та інших. Численні напрацювання свід-

чать про високу актуальність даного питання та, в 

той же час, очевидним є факт недостатнього ро-

зроблення в науковій літературі комплексного під-

ходу до вивчення міжнародного досвіду грошово-

кредитного регулювання економічного зростання. 

Метою статті є дослідити міжнародний досвід 

грошово-кредитного регулювання економічного 

зростання  

Результати дослідження. Після початку світо-

вої кризи необхідність відновлення та підтримки 

економічного зростання в Україні, США, Великоб-

ританії та Японії, а також необхідність уникнути 

фінансового краху Європейського союзу (ЄС) спо-

нукала провідні центральні банки бути більш відве-

ртими і проводити агресивну грошово-кредитну по-

літику. 

Світовою практикою напрацьовано доволі ва-

гомий досвід державного регулювання функціону-

вання грошово-кредитної сфери, який суттєво до-

повнює теоретико-методологічні положення ефек-

тивного її розвитку та використання можливостей, 

функцій і завдань у грошово-кредитного зростання. 

Звернемо увагу, що в межах грошово-кредит-

ного регулювання реалізується широка гамма за-

ходів із застосуванням різноманітних засобів. З 

всього цього переліку варто виділити найбільш 
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дієві і дотичні до покращення параметрів економі-

чного зростання, а також згрупувати їх за напря-

мами: ефективність застосовуваного монетарного 

інструментарію, дієздатність банківської системи, 

ефективність валютної політики. 

Щодо грошово-кредитного регулювання (мо-

нетарної політики), то, відомо, що її головним за-

вданням з боку держави (через Національний банк) 

обсягів попиту та пропозиції грошей, забезпечення, 

таким чином, цінової стабільності, економічного 

зростання, стримування безробіття. Світовим дос-

відом напрацьовано дві базових стратегії грошово-

кредитного регулювання, а саме – експансивну (су-

проводжується пом’якшенням монетарних умов, 

зниженням відсоткових ставок, збільшенням про-

позиції грошей) та рестриктивну (передбачає дес-

тимулюючу політику, уповільнення інфляції, стри-

мування економічного зростання) [1, c.12]. 

Експансивний тип грошово-кредитного регу-

лювання набув поширення в країнах Північної 

Америки, де вплив прямих інструментів централь-

ного банку зведений до мінімуму. Натомість, в ЄС 

продовжує досить широко використовуватися ре-

стриктивний тип політики. 

Існує можливість застосування і змішаного 

підходу до реалізації ефективної державної гро-

шово-кредитної політики шляхом комбінування 

прямих і непрямих грошово-кредитних інструмен-

тів, але це потребує відповідного становлення і по-

ступу внутрішнього ринку цінних паперів, що ста-

більно функціонує. А це вже вимагає достатньої до-

віри до уряду як емітента цінних паперів з боку як 

внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. 

Попри кардинально протилежні стратегічні 

рішення в межах грошово-кредитного регулювання 

можуть застосовуватися й значно менш, на перший 

погляд, помітні заходи. На прикладу, у Німеччині 

та Швейцарії активно впроваджувалася ко-

мунікаційна стратегія роботи з громадськістю і, 

тим самим, підтримки прозорості грошово-кредит-

ного регулювання, що і вплинуло позитивно на 

підвищення репутації та рівня довіри до централь-

них банків цих країн. Ці важливі елементи успіш-

ності монетарного режиму, а саме дотримання 

принципів гнучкості, прозорості та підзвітності, од-

ночасно стали й чи не найбільш важливими елемен-

тами і режиму інфляційного таргетування як окре-

мого нового напряму монетарного режиму [5, c.67]. 

Слід відмітити, що у кризовий та посткризовий 

період відбулася суттєва трансформація функцій 

центральних банків держав. Розуміння значних 

негативних наслідків, практичної відсутності стри-

мувальних інструментів та значної не контрольова-

ності зародження і розвитку глобальних фінансо-

воекономічних криз, уряди багатьох країн значно 

розширили функції центральних банків та змістили 

пріоритети їх діяльності з цінової стабільності до 

сприяння економічному зростанню і забезпеченню 

фінансової стійкості на фоні досягнення повної зай-

нятості (Австралія, Ізраїль, США, Словаччина, 

Швеція), сприяння стійкому економічному зрос-

танню та економічній політиці уряду (Австралія, 

Грузія, Ізраїль, Швейцарія, Швеція, Словаччина, 

Туреччина, Угорщина, Чехія, Україна), досягнення 

стабільності банківсько-фінансової системи (Біло-

русь, Бразилія, Англія, Грузія, Вірменія, Польща, 

Ізраїль, Ісландія, Німеччина, Норвегія, Росія, Мек-

сика, США, Швеція, Чехія, Україна), забезпечення 

ефективного функціонування платіжних систем 

(Білорусь, Німеччина, Росія, США, Вірменія, Чилі, 

Японія, Мексика, Польща, Швеція) [2, c.237]. Зви-

чайно, що на практиці в повній мірі забезпечити 

зміщення можливостей і завдань центробанків, а 

також реалізувати зазначені глобальні фінансово-

економічні інтереси у різних державах вдалося в 

однаковій мірі не всюди, що засвідчує залежність 

грошово-кредитної політики уряду й від впливу 

низки інших чинників, а також дієздатністю альтер-

нативних застосовуваних чи, навпаки, не викори-

стовуваних інструментів. 

Головним інструментом грошово-кредитної 

політики Центрального банку Канади є зміна оріє-

нтиру ставки овернайт – середньоринкової ставки, 

за якої основні фінансові інститути й великі корпо-

рації здійснюють між собою взаємні позики на ко-

роткостроковий період. Зміни цього орієнтиру 

впливають як на обмінний курс канадського до-

лара, так і на інші процентні ставки, рівень яких ви-

значається монетарними умовами функціонування 

канадської економіки. 

Грошово-кредитну політику в Японії розроб-

ляє та проводить Банк Японії, головним завданням 

якого є стимулювання збалансованого розвитку 

економіки шляхом підтримання стабільності цін. 

Законодавством цієї країни визначено, що центро-

банк розробляє і проводить грошово-кредитну 

політику як незалежна інституція. Банк моно-

польно емітує банкноти, а обсяг емісії визначається 

міністерством фінансів та погоджується з урядом. 

Резерви центрального банку 157 Японії склада-

ються із золотого запасу, державних цінних па-

перів, комерційних векселів та іноземної валюти. 

Як фінансовий агент уряду ця уповноважена інсти-

туція здійснює керівництво державними фондами, 

займається валютнофінансовою діяльністю, спря-

мованою на стабілізацію курсу національної ва-

люти [3, c.87]. 

В Україні Грошово-кредитне регулювання, 

здійснюється Національним банком України, є од-

ним з складових економічної політики держави і 

представляє собою сукупність заходів, направле-

них на зміну рівня відсоткових ставок, грошової 

маси в обороті, обсягів кредитів та інших показни-

ків грошового обігу і ринку позикових капіталів. 

Воно направлене на досягнення стабільного еко-

номічного зростання, безробіття та низького рівня 

інфляції. В законах про Національний банк особ-

ливо підкреслюється їх відповідальність за стабіль-

ність грошового обороту і курсу національної ва-

люти. 

В Італії основним елементом підтримки сільсь-

когосподарських товаровиробників стала система 

кредитної кооперації, що була створена і розвинена 

завдяки бюджетно-фінансовій підтримці. У Данії 

держава надає фінансово-кредитні гарантії ферме-

рам на їхні позики та пільгові кредити молодим 
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фермерам, що придбали власне господарство [4, 

c.241]. 

В низці інших держав створені та успішно 

функціонують різного роду агентства кредитного 

забезпечення, спеціалізацією яких є надання по-

руки, гарантування виконання позичальниками зо-

бов’язань за кредитними і лізинговими договорами 

при недостатності необхідного заставного забезпе-

чення суб’єктів бізнесу. 

В економічно розвинених країнах при регулю-

ванні грошово-кредитної сфери через банківську 

систему часто застосовується такий інструмент, як 

управління відсотковою ставкою. До прикладу, в 

Австралії розміри пільгової ставки кредиту та бюд-

жетної компенсації перебувають у прямій залеж-

ності від процентної ставки банку, у Франції – піль-

гова ставка фіксована, а ставка банку впливає лише 

на обсяг бюджетної компенсації [2, c. 197]. 

У діяльності європейських комерційних банків 

існує практика поєднання кредитних інструментів з 

можливістю входження банку у власний капітал 

підприємства. Європейські комерційні банки часто 

адмініструють субсидії та дотації, які надані уря-

дом або органами місцевого самоврядування, нама-

гаються додати їх до свого пакету послуг. 

Очевидно, що такого роду заходи, особливо 

пов’язані з співфінансуванням капіталу суб’єктів 

бізнесу, позитивно позначаються на параметрах фі-

нансової безпеки суб’єктів господарювання, що од-

ночасно є додатковим гарантуванням безпеки роз-

рахунків та зобов’язань за платежами. 

Можливість узагальнення світового досвіду 

реалізації грошово-кредитного регулювання поля-

гає також у можливості комплексного осмислення 

та формування більш системної державної полі-

тики регулювання розвитку і підтримки грошово-

кредитного сектору в системі фінансової безпеки 

держави, а також може слугувати орієнтирами від-

носно оцінювання ефективності політики в аналізо-

ваній сфері, яку реалізує держава. 

Висновки. Дослідивши міжнародний досвід 

грошово-кредитного регулювання можна запози-

чити деякі моменти. Більшість країн та їх централь-

них банків концентрують увагу на збереженні ста-

більності грошового обігу, на посиленні стимулю-

ючого характеру грошово-кредитного регулювання 

шляхом поєднання стимулюючих заходів (нарощу-

вання ліквідності і зниження процентних ставок) і 

обмежуючих заходів (контроль емісійного фінансу-

вання дефіциту бюджету, регулювання пропозиції 

банківських грошей, проведення антиінфляційної 

та валютно-курсової політики). 
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ABSTRACT 
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В современных условиях хозяйствования осо-

бенно важным становится усиление государствен-

ной поддержки в развитии малого и среднего пред-

принимательства в АПК, а также усиление мер для 

уничтожения административных барьеров при реа-

лизации предпринимательской деятельности. До-

ступность финансовых ресурсов должна быть у не-

ограниченного количества сельскохозяйственных 

предприятий. В осуществляемой на данный момент 

политике по финансовому оздоровлению сель-

хозпредприятий нужно принимать во внимание 

размеры их производства.  

Одним из главнейших направлений государ-

ственной поддержки сельского хозяйства во всех 

регионах должно стать информационно-консульта-

ционное обслуживание, то есть ускорение развития 

информатизации агропромышленного комплекса, 

ввод в действие современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. Все это помо-

жет сельскохозяйственным предприятиям полу-

чить нужные информационные данные и на основе 

этого повысить эффективность потребления ресур-

сов с учетом использования финансовых инстру-

ментов.  

Государству важно обеспечить на данном 

этапе взаимовыгодный обмен между АПК и отрас-

лями, которые создают средства производства. Для 

этого важно совершенствовать такие экономиче-

ские рычаги, как налогообложение и кредитование. 

Кредиты агропромышленному комплексу требу-

ются из-за того, что производство в сельском хозяй-

стве имеет сезонный характер. В связи с этим, кре-

дитование необходимо рассчитывать на весь пе-

риод производства [1].  

Около половины средств, направленных госу-

дарством на поддержку сельского хозяйства, ухо-

дит на уплату процентов по кредитам, которые 

взяты в коммерческих кредитных организациях. В 

связи с тем, что кредиторская задолженность уве-

личивается, объемы выделенных денежных средств 

тоже должны расти. Плюсом ко всему выступает 

очень низкая доходность сельхозтоваропроизводи-

телей, пониженная доступность кредитов, высокая 

закредитованность, что предполагает дальнейшее 

совершенствование кредитной системы в части 

введения специального режима кредитования с по-

ниженной процентной ставкой для аграрных произ-

водителей с целью увеличения их количества. 

Меры усовершенствования государственной 

поддержки важны и для реализации продукции 

АПК. Высокая себестоимость, низкое качество, не-

конкурентоспособность и отсутствие профессио-

нальной службы маркетинга вызывает проблемы 

продажи продукции для сельскохозяйственных то-

варопроизводителей. 

Проблема сбыта также осложняется и тем, что 

платежеспособный спрос со стороны потребителя 

является невысоким. Сегодня требуется комплекс-

ный подход, включающий в себя стимулирование, 

гарантирование и правовую защиту для товаропро-

изводителей, а также создание централизованной 

службы маркетинга по сбыту продукции [2]. 

Также важным является тот факт, что государ-

ство косвенным образом должно оказывать влия-

ние на спрос и предложение аграрных товаров, спо-

собствовать обмену между отраслями агропро-

мышленного комплекса для создания в них равных 

условий по получению доходов, следить за соци-

альным развитием сельских территорий, забо-

титься об охране окружающей среды.  

Требуется понимание того, что нужно по-

этапно уходить от укоренившейся системы господ-

держки сельского хозяйства, которая ориентиро-

вана в большинстве своем на дотации в производ-

ство, возмещение части производственных затрат и 

централизованное кредитование. Нужно создавать 

более совершенную систему, которая будет делать 

упор на то, чтобы стимулировать спрос населения 

на сельхозпродукцию продукцию и продоволь-

ствие, развитие рыночной инфраструктуры и ин-

формации, программно-целевую, выборочную под-

держку доходов сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, совершенствование системы 

кредитования.  

Одними из важнейших инструментов совер-

шенствования госрегулирования сельского хозяй-

ства выступают программно-целевое финансирова-

ние и программно-целевое планирование. Они по-

могают расширить применение основных методов 

современного управления и способствуют укрепле-

нию административных методов управления, среди 

которых важнейшее значение занимает госрегули-

рование [3]. 

В этой связи для улучшения государственного 

регулирования агропромышленного комплекса 

требуется: 

- активизировать стимулирующую роль регио-

нальных властей; 

- использовать природные особенности реги-

она; 

- улучшать информационное, научное и кадро-

вое оснащение аграрного сектора; 

- рационально использовать ресурсы; 
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- формировать ценовую политику сельскохо-

зяйственных организаций с учетом интересов това-

ропроизводителей и потребителей сельхозпродук-

ции. 

Совершенствование роли государства в аграр-

ной политике надлежит рассматривать как одно из 

основных направлений ее развития на новой каче-

ственной основе. Реализация данных мер будет 

способствовать активизации решений социальных 

вопросов в интересах сельского населения и реше-

нию проблем продовольственной безопасности. 

Уже сегодня Правительство Российской Феде-

рации ставит перед нами новые серьезные задачи. 

Речь идет о наращивании экспорта к 2025 году до 

45 млрд долларов США – это увеличение более чем 

в два раза за 6 лет. Следовательно, представляется 

обязательным серьезно пересмотреть меры по про-

движению российской сельскохозяйственной про-

дукции на мировой рынок. 

Для дальнейшего роста необходимы повыше-

ние качества, степени переработки и объема выпус-

каемой продукции, расширение финансовых и не-

финансовых инструментов поддержки, а также 

проведение анализа перспективных рынков и со-

вершенствование нормативно-правовой базы в об-

ласти ветеринарии и контрольно-надзорной дея-

тельности [4].  

В частности, к основным задачам, выполнение 

которых необходимо обеспечить для успешного 

развития предпринимательства, в том числе в АПК, 

относятся:  

1. Реализация проекта «Мой бизнес».  

Важно обеспечить проектный подход при осу-

ществлении государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства.  

2. Реализация проекта «Мой бизнес – парк» [5].  

Для поддержки инновационного производ-

ственного бизнеса необходимо создание в муници-

пальных образованиях области небольших произ-

водственных площадок, обеспеченных всей необ-

ходимой инфраструктурой (электро, газо, 

водоснабжение, подъездные пути и другое). 

3. Популяризация предпринимательской дея-

тельности среди не задействованного экономиче-

ски активного населения.  

Основными целевыми группами, на которые 

должна быть направлена информационная компа-

ния по вовлечению в предпринимательскую дея-

тельность, являются молодёжь в возрасте до 30 лет 

(включительно), а также люди пожилого возраста.  

4. Создание института Бизнес – гида.  

Региональный (муниципальный) Бизнес – гид 

несёт персональную ответственность за достиже-

ние показателей развития сектора малого и сред-

него предпринимательства на территории региона. 
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ABSTRACT 
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This paper presents the results of studying the dis-

tribution of concentrations of mercury and its ther-

moforms in the zone of underwater hydrothermal sul-

fide ore genesis in the Middle Valley of the Juan de 

Fuca mid-ocean ridge. Sediment samples from the 

cores of two holes were studied (Leg 139 of the cruise 

of the drilling vessel “Joides Resolution” of Ocean 

Drilling Program) in Site 858, located above the active 

hydrothermal system, within the “Dead Dog” hydro-

thermal field with a big of heat flux and numerous 

sources with a high water temperature (up to 276°C). 

The precipitations is represented by Holocene-Upper 

Pleistocene hemipelagic deposits and turbidites [1]. 

Materials and Methods. We carried out a com-

parative analysis of the mercury content and its ther-

moforms in the cores of the ore-bearing Hole 858B (at 

the depth of 38 m), which is located in the zone of the 

upward hydrothermal flow and the background Hole 

855A (at the depth of 332 m), which was drilled outside 

the hydrothermal system. 

Ore-bearing Hole 858B uncovered a sedimentary 

stratum with a thickness of about 40 m at the top of a 

sulfide hill; it is located directly in the zone of hydro-

thermal fluid rise at a distance of 10 m from the dis-

charge zone of the active vent. In the upper layer of the 

sediments with a WSTP soil probe, a high groundwater 

temperature (196°C) was recorded. The temperature of 

the sedimental core sampled here was also high (an av-

erage of about 150°C). 

Semi-massive sulfide ores and sulfide-rich brec-

cias were discovered in this well, which were formed at 

relatively shallow depths corresponding to the dis-

charge zones of the active hydrothermal vent. In this 

zone, the level of concentration of total mercury in sul-

fide deposits and in adjacent deposits is very high (up 

to 3-10 μg / g). This is 60-200 times higher than the 

value of clarke of mercury in sedimentary rocks (0.045 

μg / g) [2].  

Background Hole 858A is located in the area 

with reduced heat flow. The distance from it to the Hole 

858B is about 245 m, and to the mouth of the active 

hydrothermal vent - 100 m [1]. In the deposits of the 

upper part of the Hole 858A, the temperature was 92°С. 

These deposits are turbidites with interlayers of hemi-

pelagic clays. The chemical composition of the silt wa-

ters in of these sediments is similar to the composition 

of sea water. This indicates active penetration of sea 

water into the sedimentary stratum in this area [1]. 

Different thermoforms of mercury found in the 

bottom sediments of this site have the characteristic 

temperature ranges at which peaks of the thermoforms 

appear on the thermograms during gradual heating of 

sediment samples [3; 4]. The thermoforms of the mer-

cury we define include: elemental (SV), chloride (CL), 

physically sorbed (FS), chemically sorbed (CS), sulfide 

(SF) and isomorphic (IS) forms. The temperature 

ranges for the peaks of the individual mercury ther-

moforms were determined by thermal atomic absorp-

tion spectrophotometry. For the elemental (SV) form of 

mercury, the temperature range is 150-160°C, for the 

chloride form (CL) - 170-200°C, for physically sorbed 

form (FS) - 190-290°C, for chemically sorbed form 

(CS) - 250-320°C, for sulfide form (SF) - 320-400°С, 

for the isomorphic form (IS) - 400-1000°С [3; 4; 5]. In 

all samples of the sediments in which mercury was an-

alyzed, the content of about 50 chemical elements was 

also determined by X-ray structural analysis and ICP-

MS. 

Results and Discussion. In the 858B well, sulfide 

ores were recorded at the depths of 11–12 m, 32 m and 

38 m in three mineralized layers, which apparently 

formed in different periods of ore formation. Ore min-

eralization is the richest at the depth of 11-12 m in the 
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1st sulfide layer, in which the mercury content reaches 

10.3 μg / g. This layer is significantly enriched with sul-

fide elements (Fe, S, Cu, Zn, Co, Pb, As, Se, Mo, Sb, 

Ag, Te, Au), as well as uranium. In two other sulfide 

layers, the content of most ore elements is also mark-

edly increased (especially Cu and Zn). 

However, the mercury content in the sediments 

these two layers is significantly lower than in the 1st 

sulfide layer: 0.24 μg / g in the 2nd sulfide layer and 

0.51 μg / g in the 3rd sulfide layer. In the two lower 

sulfide layers the reduced content of the mercury is ap-

parently due to the influence of brecciation and ther-

mometamorphism on sedimentary rocks. As a result of 

the impact of these processes, mercury can intensively 

evaporate from precipitation (figure). 

The sedimentary thickness that was discovered by 

the Hole 858B is a zone of sulfide ore formation. 

Within this sedimentary thickness, we identified sev-

eral geochemical barriers, according to the classifica-

tion developed by A.I. Perelman [6]. These are the re-

duction sulfide hydrogen barrier, the gley reduction 

barrier, the hydrolytic alkaline barrier, the carbonate 

sorption barrier and the evaporation barrier. At these 

geochemical barriers, there is a slowdown in the geo-

chemical migration of mercury and its accumulation as 

a result of changes in its forms of finding. 

The reducing hydrogen sulfide barrier is usually 

formed in those sedimentary layers where the for-

mation of sulfide minerals with a high content of ore 

elements occurs. In the 1st and 3rd sulfide layers, which 

are located at the depths of 11-12 m and 38 m, respec-

tively, the content (52-64%) of the isomorphic form 

(IS) of mercury, which is characteristic of sulfide for-

mation zones, predominates significantly [3]. This al-

lows us to assume that these ore-bearing sedimentary 

layers are isolated from aggressive groundwater con-

taining sea water. 

In the 2nd sulfide layer, which is located at a depth 

of 32 m, the isomorphic form of mercury is completely 

absent, and the dominant forms are chemically sorbed 

(CS; 44%) and sulfide (SF; 26%) forms of mercury. 

The 2nd sulfide layer is located at the depth of 27–32 

m, within the brecciated rock stratum which is well per-

meable to silt waters and sea water. As a result of this, 

apparently, processes of sulfate reduction and the for-

mation of nitrogen-alkaline waters actively occur in the 

2nd sulfidized sedimentary layer, which contributes to 

the intensive hydrolytic leaching of silicon from the en-

closing rocks [7]. 

A number of anionic elements are intensively car-

ried out from this layer. This in particular uranium 

which intensively accumulates on the reducing gley ge-

ochemical barrier. This barrier is localized in the over-

lying sedimentary layer located above the 2nd sulfide 

layer. 

The alkaline hydrolytic barrier is above the 2nd 

sulfide layer (at the depth of 27-29 m). The formation 

of this barrier is obviously associated with a sharp de-

crease in the alkalinity of nitrogen-alkaline waters, 

which leak out of this layer when mixing them with the 

surrounding silt waters. Anionic elements (V, Cr, Zr, 

Nb, Mo), as well as hydroxides of Fe, Ca, Mg and some 

amount of the uranium are actively deposited on this 

geochemical barrier. In the zone of this barrier, the sul-

fide form of mercury sharply dominates (60-80%) 

which may be due to its active synthesis as a result of 

the bacterial sulfate reduction process [7]. 

 
Figure. Distribution of concentrations of the total mercury and iron in the profile of the Hole 858B. 
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The gley reducing geochemical barrier is at the 

depth of 13-18 m in the contact zone of alkaline and 

acidic gley waters. In this zone, alkaline waters rising 

from below are neutralized, and carbonate salts of a 

number of elements (Fe2+ Ca, Mg, Mn, Cu, Zn, Pb) pre-

cipitate from them, and also uranium is actively precip-

itated (up to 38 μg / g). In the contact zone (at the depth 

of 15-18 m) of alkaline waters with acidic gley waters, 

the chemically sorbed form of mercury predominates 

(60-62%). Its formation can be explained by the active 

growth of newly formed crystals of carbonates and, in 

particular, sulfates and phosphates [7]. 

In the acidic environment of the gley barrier and 

intense silicification of the rocks occurs due to 

polymerization and coagulation of the silicic acid to-

gether with the humic acids, the source of which is ni-

trogen-alkaline waters [7]. In the gley barrier zone a 

characteristic feature of the mercury temperature spec-

trum is a significant increase in the proportion (up to 

28–40%) of the physically sorbed form (FS) of mercury 

and the chloride form (CL) of mercury (up to 17–22%). 

The increase in the content of these forms of mercury 

can be associated with the active sorption of physically 

sorbed mercury by amorphous silica, as well as with the 

selective capture of undissociated molecules of mer-

cury chloride by amorphous silica. 

Sorption carbonate geochemical barrier is lo-

cated in the upper part of the sedimentary sequence at a 

depth of 6 - 9 m in the area of the "iron hat". Here, at 

present, precipitation of carbonates and oxidation of 

ferrous iron. These substances are supplied by hydro-

thermal solutions that drain the 1st sulfide layer. In the 

zone of this geochemical barrier, the chemically sorbed 

form of mercury sharply dominates (48-65%), appar-

ently due to the formation of energetically unbalanced 

surfaces of newly formed crystals of carbonates. The 

high content (15-35%) of the isomorphic form of mer-

cury is also obviously due to external causes of the iso-

morphism process: temperature, pressure, and concen-

trations of substances that caused the high intensity of 

mineral formation in this zone. 

The evaporative geochemical barrier in bottom 

sediments was recorded at the depth of 0.6 m from the 

surface of the seabed. This barrier was formed due to 

the intense evaporation of hot hydrothermal solutions 

mixed with seawater which are seeped out of the sedi-

ments. The chemically sorbed form of the mercury pre-

vails at this barrier (93%), which is formed due to the 

intensive evaporation of water from silt waters contain-

ing sea water as a result of the separation and crystalli-

zation of salts from them. An increased content of gross 

mercury (3.1 μg / g) and gold (0.04 μg / g) was recorded 

in this zone, which is typical for zones where hydro-

thermal solutions are boiled for a long time [8]. 

In the core of background Hole 858A, which is lo-

cated in the area with reduced heat flow, all sedimen-

tary thickness available at Site 858 are most fully rep-

resented. These sediments are subject to slight hydro-

thermal changes. Therefore, the sedimentary stratum in 

this region and its elemental composition are a “back-

ground” stratigraphic record of the features of the hem-

ipelagic and turbidite deposition processes. In sedi-

ments of core of the Hole 858A the average content of 

total mercury is 0.22 µg / g, which is 5.5 times lower 

than this (1.21 μg / g ) in the sediments of the core of 

Hole 858B. However, the content of mercury in core 

sediments of the Hole 858A is almost 5 times higher of 

the clarke of mercury in sedimentary rocks. 

In our opinion, the main source of mercury in sed-

iments of this zone are hemipelagic clays containing 

weathering products of hydrothermally altered basalts, 

which are abnormally enriched in mercury (up to 16–

23 μg / g) in this zone [9]. From these clays the mercury 

can be leached by aggressive solutions containing sea 

water as a result of the water-rock interaction. It was 

established that the levels of mercury in the Hole 858A 

sediments depend on the degree of hydrothermal 

change in the rocks [9].  

Unchanged precipitation is at the depths of 0.1–34 

m; the mercury content in them is the highest (from 

0.21 to 0.58 μg / g). At the depths of 52–256 m, slightly 

altered lithified sediments are located, in which the av-

erage mercury content is 0.21 μg / g. The minimum 

mercury content (0.10 μg / g) was in significantly al-

tered silicified sediments located at the depths of 315-

331 m. This, obviously, is associated with the ther-

mometamorphism of sedimentary rocks and the intense 

evaporation of mercury from them. 

The correlation analysis of geochemical data 

showed that in this place mercury has the strongest sig-

nificant bonds with halogens (Cl, Br, J, F) and with the 

association of other elements (Fe3+, Ca, K, P, Cu, Zn, 

Ga, Ge, Rb , Nb, Ba, Th, U), which is closely associated 

with halogens. Based on these data, we concluded that 

mercury accumulates mainly in the CS, CL, FS and SV 

forms in saline sediment thickness that were formed, 

obviously, on the evaporation geochemical barrier at 

different time periods. Therefore, the previously noted 

alternation of sediments layers with a contrasting mer-

cury contents in the sedimentary cover section is simi-

lar to a “layered cake” [9] and, most likely, is the result 

of mercury accumulation in brines and salt deposits. 

Conclusion. Our studies revealed a high variabil-

ity in the concentrations of total mercury and its ther-

moforms in the sulfide deposits of the studied Site 858 

located above the active hydrothermal system, within 

the Dead Dog hydrothermal field the Middle Valley of 

the Juan de Fuca mid-ocean ridge. This high variability 

in the concentrations of mercury and its thermoforms 

depends on the characteristics of the natural geochemi-

cal processes that currently occur at geochemical barri-

ers in the modern sulfide ore formation zone (Hole 

858B) and the adjacent background region (Hole 

858A). Our studies confirm the high indicator proper-

ties of mercury in geological processes, which are 

caused not only by its total content, but also by the high 

variability of the content of its thermoforms. 
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