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АНОТАЦІЯ 

Висвітлено, що за результатами досліджень створено лінію льону-довгунцю ЛЗУ-2, яка поєднувала 

якісні показники волокна (гнучкість – 6,3 см, міцність – 26,1 daN, вихід волокна від соломи – 24,7 %), зі 

стійкістю до фузаріозу 6,0 бала, стійкістю до вилягання – 8 балів, при врожайності насіння – 0,8 т/га, со-

ломи – 0,51 т/га, волокна – 1,6 т/га, з масою 1000 насінин 5,1 г. Зареєстрована під номером Національного 

каталогу UF 0402016 в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН, Національний центр генетичних 

ресурсів рослин України та два сорти льону-довгунцю Міандр і Оберіг, батьківські форми яких Ninke х 

Belan, Luna х Могилевский-2, різних груп стиглості, високопродуктивних за насінням і соломою та якістю 

волокна. 

Наведено економічну ефективність вирощування добазового насіння льону-довгунцю в Західному Лі-

состепу, що підтверджують показники рентабельності виробництва сортозразків. Встановлено, що бать-

ківські компоненти: Ninke х Belan і Luna х Могилевский-2 створених сортів забезпечили вищий рівень 

рентабельності до сорту Глінум (St) на 79,7 і 89,4 %, соломи – на 10,6 %. 

ABSTRACT 

It is highlighted that according to the research results, a line of fiber flax CNC-2 was created, combining the 

quality indicators of fiber (flexibility - 6.3 cm, strength - 26.1 daN, fiber yield from straw - 24.7%), with resistance 

to fusarium 6.0 points, lodging resistance - 8 points, with seed yield - 0.8 t/ha, straw - 0.51 t/ha, fiber - 1.6 t/ha, 

with a weight of 1000 seeds 5.1 g. Registered under the number of the National Catalog UF 0402016 at the Institute 

of Plant Industry named after V. Ya. Yuriev NAAS, National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine and 

two varieties of fiber flax Miandr and Oberig, the parental forms of which are Ninke x Belan, Luna x Mogilevsky-

2, of various groups of ripeness, high performance for seed and straw and fiber quality. 

The economic efficiency of growing pre-basic fiber flax seeds in the Western Forest-Steppe is given, con-

firming the indicators of profitability of the production of varieties. It was established that the parental components: 

Ninke x Belan and Luna x Mogilevsky-2 of the created varieties provided a high level of profitability to the Glinum 

(St) variety by 79.7 and 89.4%, straw - by 10.6%. 

Ключові слова: льон-довгунець, зразок, сорт, селекція, гібридизація, ознака, розсадник, урожайність. 

Keywords: fiber flax, sample, cultivar, selection, hybridization, trait, nursery, yield. 

 

Одним з головних економічно вигідних шляхів 

підвищення ефективності галузі льонарства є ство-

рення та впровадження в виробництво нових сортів 

льону-довгунця з генетично забезпеченою високою 

урожайністю й якістю товарної продукції.  

Сорти які знаходяться в виробництві не пов-

ною мірою задовольняють його вимоги й тексти-

льну промисловість, оскільки волокно більшості із 

них недостатньо високої прядивної якості. Тому пе-

ред селекційною наукою стоїть важливе завдання 

покращити сортові ресурси льону-довгунця більш 

продуктивнішими за насіннєвою і технічною цінні-

стю [1, с. 32–37; 2, с. 105–108; 3, с. 276–282]. 

Ріст і розвиток рослин проходить під впливом 

стресів майже упродовж всього онтогенезу, тому 
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поєднання в одному генотипі гени високої продук-

тивності та стійкості до абіотичних факторів до-

вкілля дозволяє отримати адаптивні сорти, які за-

безпечують високу та стабільну врожайність за еко-

логічних умов регіону, для якого вони були 

створені [4, с. 69–74; 5, с. 53–63; 6, с. 47–50; 7, с. 11–

13; 8, с. 216–218; 9, с. 91–96]. 

Складним завданням залишається поєднання в 

одному генотипі необхідних ознак які часто негати-

вно корелюють одна з одною. Використання світо-

вого генофонду рослин в селекційній роботі дозво-

ляє підібрати батьківські пари для проведення гіб-

ридизації, а оцінка з індивідуально родинним 

добором встановити господарсько-цінні ознаки [10, 

с. 45–49; 11, 50 с.; 12, с. 44–49; 13, с. 17–23; 14, с. 

66–72; 15, с. 205–206; 16, с. 54–55; 17, с. 68–76; 18, 

с. 209–213]. 

Більшість селекційних сортів льону-довгунцю 

практично не відрізняється між собою за морфоло-

гічними ознаками, тому їх сортову різницю можна 

встановити лише за комплексом біологічних, мор-

фологічних, господарсько-цінних ознак: розміру і 

кольору сім’ядолей, квіток і насіння, тривалості ве-

гетаційного періоду, кількості та якості волокна в 

стеблах [19, с. 112–118; 20, с. 57–61; 21, с. 130–136; 

22, с. 68–72; 23, с. 52–58]. 

Метою наших досліджень було виявити нові 

джерела з цінними біологічними та господарсь-

кими ознаками і застосувати їх у цілеспрямованій 

селекції на створення нових високоврожайних сор-

тів льону-довгунця.  

Досліджуючи стійкість сортозразків до ура-

ження хворобами в розсаднику конкурсного випро-

бування, ми встановили що найменше ураження 

льону-довгунцю за роки досліджень у фазі ранньої 

жовтої стиглості відмічено на сортозразках: антрак-

нозом – Luna х Могилевский-2 (16,5 %), фузаріозним 

в’яненням – Luna х Могилевский-2 (1,3 %), Лидер х 

Могилевский-2 (1,4 %), Могилевский-2 х Глінум (1,5 

%), фузаріозним побурінням – Luna х Могилевский-

2 (0,0 %), Могилевский-2 х Глінум (0,7 %), Зоря-87 

(1,2 %) (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Розвиток хвороб льону-довгунцю в фазу початок ранньої жовтої стиглості (розсадник конкурсного ви-

пробування, 2013-2015 рр.) 

Назва зразка 

Розвиток хвороби 

антракноз 

(Colletotrichum 

 lini Bolley ) 

фузаріозне вянення  

(Fusarium oxjsporum v. 

orthoceros lini ) 

фузаріозне побуріння 

(Fusarium avenaceum 

(Fr.) Sacc) 

% ± до St % ± до St % ± до St 

Глінум (St) 41,4 - 3,4 - 2,0 - 

Зоря-87 (St) 30,5 -10,9 2,9 -0,5 1,2 -0,8 

Ninke х Belan 40,0 -1,9 4,0 0,6 4,0 -2,0 

Восход х Антей 33,3 -8,1 2,8 -0,6 2,0 0,0 

Глінум х Томський-15 38,9 -2,5 2,9 -0,5 2,8 0,8 

Лидер х Могилевский-2 35,4 -6,0 1,4 -2,0 2,2 0,2 

Могилевский-2 х Глінум 30,8 -10,6 1,5 -1,9 0,7 -1,3 

Восход х Storm montley 32,5 -8,9 2,2 -1,2 3,0 1,0 

Luna х Могилевский-2 16,5 -24,9 1,3 -2,1 0,0 -2,0 

Середнє 33,3  2,5  2,0  

НІР05 1,3 0,5 0,2 

 

Найменше ураження хворобами спостерігали 

на сортозразках: Luna х Могилевский-2 та Зоря-87. 

У фазу початок ранньої жовтої стиглості розвиток 

антракнозу коливався від 16,5 до 41,4 %, фузаріоз-

ного в’янення – від 1,3 до 4,0 %, фузаріозного по-

буріння коробочок та гілочок китиці від 0,0 до 4,0 

%. 

Найбільш продуктивними були сортозразки: 

Luna х Могилевский-2 (8,11 т/га), Ninke х Belan 

(8,10), Глінум х Томський-15 (8,01 т/га), а найменш: 

Восход х Антей (7,58 т/га), Лидер х Могилевский-2 

(7,72), Могилевский-2 х Глінум (7,74 т/га). Розмах 

варіювання врожайності соломи був в межах 2,22 

т/га (Восход х Storm montley) – 4,00 т/га (Глінум 

(St). Стандартне відхилення від сорту Глінум ( S3) 

становило – 0,36 т/га, а від Зоря-87–0,46 т/га. Кое-

фіцієнти варіювання урожайності соломи сортозра-

зків у різні роки досліджень показують особливості 

реакції генотипу на зміну екологічних умов. За на-

шими даними реакція сортозразків на погодні 

умови вирощування обумовлювала розмах мінли-

вості від 0,95 т/га – в 2011 р. до 2,80 т/га – в 2013 р. 

Коефіцієнт варіації (V, %), який використовують 

для розрахунків рівня і стабільності урожайності 

сорту був на рівні 10,3 % (2011 р.) – 25,8 % (2013 

р.). 

За показниками структурного аналізу конкурс-

ного розсадника в середньому перелічені зразки пе-

ревищували стандарт Глінум по загальній висоті на 

1,6–6,7 см, технічній на 1,0–7,7 см (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Структурні показники сортозразків льону-довгунцю в розсаднику конкурсного випробування 

(2013-2015 рр.) 

Назва зразка 
Загальна висота Технічна висота Довжина китиці 

см ± до St см ± до St см ± до St 

Глінум (St) 85,0 0,0 73,1 0 11,9 0 

Зоря-87 (St) 83,2 -1,8 71,8 -1,3 11,4 -0,5 

Ninke х Belan 88,0 2,9 76,2 3,1 11,8 -0,1 

Восход х Антей 86,6 1,6 74,1 1,0 12,5 0,6 

Глінум х Томський-15 91,7 6,7 80,8 7,7 10,9 -1 

Лидер х Могилевский-2 88,1 3,0 76,8 3,7 11,3 -0,6 

Могилевский-2 х Глінум 89,9 4,8 80,4 7,3 9,5 -2,4 

Восход х Storm montley 87,7 2,7 76,4 3,3 11,3 -0,6 

Luna х Могилевский-2 86,9 1,9 75,6 2,5 11,3 -0,6 

Середнє 87,5  76,1  11,2  

НІР 05 2,1  1,3  1,0  

 

Загальна висота стебла даних зразків складала 

від 86,6 до 91,7 см, а технічна від 74,1 до 80,8 см, 

довжина китиці при цьому коливається в межах 

9,5–12,5 см. Загальна та технічна висота для сорту 

Глінум становила – 85,0 та 73,1 см, відповідно. У 

нижній частині стебла льону діаметр у даних зраз-

ків складав 1,45–1,70 мм, а у верхній він був в ме-

жах 0,9–1,25 мм (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Діаметр соломини льону довгунцю в розсаднику конкурсного випробування (2013-2015рр.) 

Назва зразка 
Діаметр соломини, мм 

нижній ± до St верхній ± до St 

Глінум (St) 1,54 0 1,10 0 

Зоря-87 (St) 1,52 -0,02 1,06 -0,04 

Ninke х Belan 1,70 0,16 1,25 0,15 

Восход х Антей 1,63 0,09 1,17 0,07 

Глінум х Томський-15 1,68 0,14 1,12 0,02 

Лидер х Могилевский-2 1,60 0,06 1,12 0,02 

Могилевский-2 х Глінум 1,57 0,03 1,03 -0,07 

Восход х Storm montley 1,67 0,13 1,00 -0,10 

Luna х Могилевский-2 1,45 -0,09 0,90 -0,20 

Середнє 1,60  1,1  

НІР 05 0,02  0,01  

 

Усі зразки порівняно з сортом Зоря-87 (St) 

мали вищий на 0,9–8,5 і 0,5–7,5 % вихід волокна від 

трести і соломи (табл. 4). У сучасних умовах різких 

гідротермічних коливань, пов'язаних із глобальним 

потеплінням, сорти льону довгунцю з низьким рів-

нем адаптивності мають велику розбіжність між по-

тенційною та реальною врожайністю, яка значно 

варіює за роками. За роками досліджень середня по 

усіх сортозразках урожайність варіювала від 0,78 

т/га – в 2011 р. до 1,58 т/га – в 2015 р. Найвищу вро-

жайність насіння забезпечили сортозразки: Luna х 

Могилевский-2 (1,29 т/га), Ninke х Belan (1,26 т/га), 

Могилевский-2 х Глінум (1,18 т/га). Розмах мінли-

вості за роками досліджень був в межах – 0,19–0,37 

т/га, коефіцієнт варіації (V, %) – високий (11,6–

19,2). Кількість коробочок на рослині була більшою 

у сортозразків порівнюючи із стандартом Глінум 

(4,2 шт) на 1,4 шт – Зоря-87; 2,2 шт – Восход х Ан-

тей; 3,1 шт – Ninke х Belan; 3,7 шт – Luna х Моги-

левский-2 та в межах помилки НІР05 = 0,4 шт. у со-

ртозразків: Могилевский-2 х Глінум і Восход х 

Storm montley. 
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Таблиця 4 

Якість та вихід волокна сортозразків льону довгунцю в росаднику конкурсного випробування  

( 2013-2015 рр.) 

Назва зразка 
Якість волокна Вихід волокна від: Продуктивність 

волокна  гнучкість міцність  трести соломи 
см ± до St daN ±до St % ±до St % ±до St т/га ± до St 

Зоря-87 (St) 4,50  –  40,85  –  25,2  –  21,5  –  1,85  –  
Ninke х Belan 6,33  1,83  27,25  -13,6  32,2  7,0  27,7  6,2  2,20  0,35  
Восход х Антей 5,75  1,25  23,00  -17,85  24,3  0,9  22,0  0,5  1,60  -0,25  
Глінум х Томсь-
кий-15 

5,58 1,08 18,48 -22,37 28,2 3,0 23,7 2,2 1,96 0,11 

Лидер х Могиле-
вский-2 

5,05 0,55 25,25 -15,6 28,8 3,6 24,5 3,0 2,15 0,30 

Могилевский-2 
х Глінум 

6,15 1,65 20,20 -20,65 31,3 6,1 25,6 4,1 2,11 0,26 

Восход х Storm 
montley 

5,35 0,85 27,90 -12,95 29,0 3,8 24,8 3,3 2,10 0,25 

Luna х Могилев-
ский-2 

6,80 2,3 35,50 -5,35 33,7 8,5 29,0 7,5 2,41 0,56 

Середнє 5,56 27,30 29,10 24,85 2,05 5,56 27,30 29,10 24,85 2,05 
НІР05 1,1 2,4 0,8 1,0 0,2 

 

Достовірно більшою (на 0,9–2,1 шт) в усіх зра-

зків була порівняно з стандартом Глінум кількість 

насіння в коробочці (НІР05 0,03). Найвищу масу 

1000 насінин формували сортозразки: Luna х Моги-

левский-2 (5,3 г) та Ninke х Belan (5,2 г). Кореля-

ційна залежність (r) між урожайністю насіння і кі-

лькістю насінин у коробочці була слабкою у зразків 

Восход х Антей (0,02), Luna х Могилевский-2 (-

0,22); середньою – Зоря-87 (St) (-0,45), Глінум х 

Томський-15, Лидер х Могилевский-2 (по 0,38), 

Могилевский-2 х Глінум (-0,61), Восход х Storm 

montley (-0,64) і високою – Глінум (St) (0,75), Ninke 

х Belan (0,92) як за прямої, так і зворотної. Між ма-

сою насіння з коробочки і масою 1000 насінин 

льону-довгунцю показник кореляції варіював від -

0,14 (Luna х Могилевский-2) до 0,90 (Могилевский-

2 х Глінум). 

У табл. 5 подано об’єктивну оцінку сортозраз-

ків льону довгунцю в багатосередовищних випро-

буваннях і виокремлено найбільш перспективні ге-

нотипи, що поєднують високу врожайність насіння 

та стабільність.  

 

Таблиця 5 

Параметри та рейтинг адаптивності за врожайністю насіння сортозразків льону-довгунцю (2011–

2015 рр.) 

С
та

ти
ст

и
ч

н
і 

п
а-

р
ам

ет
р

и
 

Назва зразка 

С
ер

ед
н

є 

Г
л
ін

у
м

 (
S

t)
 

З
о

р
я
-8

7
 (

S
t)

 

N
in

k
e 

х
 B

el
an

 

В
о

сх
о

д
 х

 А
н

те
й

 

Г
л
ін

у
м

 х
 Т

о
м

-

сь
к
и

й
-1

5
 

Л
и

д
ер

 х
 М

о
ги

-

л
ев

ск
и

й
-2

 

М
о

ги
л
ев

с
к
и

й
-2

 

х
 Г

л
ін

у
м

 

В
о

сх
о

д
 х

 S
to

rm
 

m
o

n
tl

ey
 

L
u

n
a 

х
 М

о
ги

л
е-

в
ск

и
й

-2
 

X̅1 – Z 1,03–1 1,15–4 1,26–8 1,14–3 1,13–2 1,17–6 1,18–7 1,16–5 1,29–9 1,17 

S – Z 0,14–8 0,02–3 0,09–6 0,03–4 0,04–5 0,00–1 0,01–2 0,01–2 0,12–7 0,05 

V– Z 23,5–1 27,6–3 32,7–7 23,5–1 31,4–6 29,2–5 23,7–2 28,9–4 40,4–8 0,78 

Хmax
1– 

Z 
1,21–1 1,35–4 1,56–7 1,37–5 1,35–4 1,31–2 1,39–6 1,34–3 1,58–8 1,38 

Хmin
2– 

Z 
0,67–1 0,85–7 0,87–8 0,76–4 0,73–3 0,70–2 0,79–6 0,78–5 0,89–9 0,78 

(Хmax + 

Хmin)/2) 

Z 

0,95–1 1,78–6 2,00–8 1,75–5 1,72–3 1,66–2 1,79–7 1,73–4 2,03–9 1,71 

R – Z 0,54–2 0,50–1 0,69–7 0,61–5 0,62–6 0,61–5 0,60–4 0,56–3 0,69–7 0,59 

Hom – 

Z 
7,3–8 5,4–6 3,7–2 7,3–8 4,1–3 4,2–4 7,2–7 5,3–5 2,6–1 5,2 

Sc – Z 0,58–1 0,72–7 0,70–6 0,63–3 0,61–2 0,63–3 0,67–4 0,68–5 0,73–8 0,66 

bi– Z 0,50–2 0,60–3 0,40–1 0,50–2 0,40–1 0,40–1 0,60–3 0,60–3 0,40–1 0,49 

Sdi – Z 
0,0200

–8 

0,0004

–3 

0,0081

–6 

0,0009

–4 

0,0016

–5 

0,0000

–1 

0,0001

–2 

0,0001

–2 

0,0144

–7 

0,002

5 

X̅1/X̅ Z1

2 – РАС 
2,8 15,6 44,0 11,1 6,6 16,2 29,4 17,0 55,8 22,1 

НІР05          0,08 
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Примітка. X̅1 – середнє значення врожайності, т/га; Z – ранг; S2
 – стандартне відхилення по сортозразках, 

т/га; V – коефіцієнт варіації; х1
max, х2

min – максимальна та мінімальна врожайність, т/га; (хmax + хmin) / 2) – 

компенсаторна здатність; R – розмах варіювання (показник стресостійкості); Hom – гомеостатичність; Sc 

– селекційна цінність генотипу; bi – коефіцієнт лінійної регресії; Sdi – середньоквадратичне відхилення; 

X̅ Z12 – середній ранг; X̅1 / X̅ Z12 – РАС – рейтинг адаптивності сортозразка. 

 

Найвищою середньою врожайністю за 5 років 

у порівнянні з середнім у досліді та стандартом від-

значили в сортозразків: Luna х Могилевский-2 

(X̅ = 1,29 т/га), Ninke х Belan (X̅ = 1,26 т/га), Моги-

левский-2 х Глінум (X̅ = 1,18 т/га). Показник серед-

ньої врожайності (X̅) генотипу в усіх середовищах 

не повністю відображає суть явища адаптації, оскі-

льки успадковується не величина певної ознаки. 

Норма реакції генотипу на сприятливі умови для 

вегетації льону довгунця свідчила про продуктив-

ний потенціал сортозразків, а в несприятливих – 

про їх адаптивність. Аналіз параметрів адаптивно-

сті сортозразків льону довгунця дав можливість ви-

ділити кращі, які поєднували високу продуктив-

ність зі стійкістю до змін умов навколишнього се-

редовища. 

Стійкість генотипу до стресу є важливим пока-

зником адаптивності. Вона характеризується рів-

нем мінімальної врожайності в стресових умовах 

(Хmin). За високих температурних умов першої де-

кади червня 2011 р. та надмірної кількості опадів у 

третій декаді червня й першій липня (190–230 % до 

середньо-багаторічних даних), що спричинило роз-

виток основних хвороб льону довгунцю, показники 

урожайності усіх сортозразків були мінімальними 

(Хmin = 0,67–0,89 т/га). За даних погодних умов ме-

ншу реакцію на дію абіотичного стресу відмічали в 

сотрозразків: Luna х Могилевский-2, Ninke х Belan, 

Зоря-87 (St), які забезпечували більш високий ниж-

ній поріг урожайності. Максимальні показники 

врожайності зафіксовано за сприятливих кліматич-

них умов вирощування в 2015 р. (ГТК =1,04). 

За показником (хmax + хmin)/2 компенсаторної 

здатності генотипу в стресових і нестресових умо-

вах ступінь відповідності між генотипом та факто-

рами довкілля варіювала від 0,95 т/га (Глінум (St) 

до 2,00–2,03 т/га (Могилевский 2 х Глінум; Томс-

кий 15 х Дашковский). Різниця між максимальною 

та мінімальною врожайністю відображала рівень 

стійкості сортозразків до стресових умов вирощу-

вання, чим вона менша, тим вищою є стабільність 

(стресостійкість) і ширший діапазон пристосуваль-

них можливостей генотипу.  

За показником стресостійкості (R – розмах ва-

ріювання) сортозразки, які були відібрані в процесі 

селекційної роботи в контрольному розсаднику ха-

рактеризували як стабільно стійкі до місцевих умов 

вирощування. Високу врожайність у стресових 

умовах середовища з незначною різницею в лімітах 

забезпечили генотипи (R = 0,54– 0,69 т/га).  

Статистичний параметр – коефіцієнт варіації 

врожайності (V, %) дав можливість порівняти варі-

ювання врожайності, без урахування її рівня, що ха-

рактеризує пристосовуваність кожного досліджу-

ваного сортозразка до різних агроекологічних 

умов, модифікаційна їх мінливість була зумовлена 

контрастними погодними умовами за роки дослі-

джень (2011–2015 рр.), даний показник був у межах 

23,1 (Глінум (St), Восход х Антей) – 40,4 % (Luna х 

Могилевский-2). 

Різниця між максимальною та мінімальною 

врожайністю відображає рівень стійкості сортозра-

зків до стресових умов вирощування (R), чим мен-

ший є даний показник, тим вищою є стабільність 

(стресостійкість) і ширший діапазон пристосуваль-

них можливостей генотипу, усі сортозразки харак-

теризували високою стресостійкістю (0,50–0,69).  

Пристосувальні властивості генотипу до лімі-

тованих умов середовища характеризував показник 

гомеостатичність (Hom). У наших дослідах висока 

гомеостатичність була пов’язана з здатністю конк-

ретного сортозразка підтримувати низьку варіабе-

льність ознаки «врожайність». Нижчою гомеоста-

тичністю характеризували сортозразки: Luna х Мо-

гилевский-2 (Hom = 2,6), Ninke х Belan (Hom = 3,7), 

Глінум х Томський-15 (Hom = 4,1), Лидер х Моги-

левский-2 (Hom = 4,2). 

За показником селекційної цінності генотипу 

(Sc) який характеризує ступінь стійкості сортозра-

зка та підтверджує трансформовану реальну сере-

дню врожайність генотипу в умовну з поправкою 

на гомеостатичність, ми виділили сортозразки: 

Luna х Могилевский-2, Зоря-87 (St), Ninke х Belan. 

За коефіцієнтом регресії (bi), який характери-

зує середню реакцію генотипу на зміну умов сере-

довища та його пластичність і дає можливість про-

гнозувати зміну ознаки в межах досліджуваних 

умов сортозразки, які б сильніше реагували на 

умови вирощування (bi > 1) і з оптимальною реак-

цією на умови вирощування (bi = 1) не було. Усі со-

ртозразки було віднесено до групи зі слабкою реак-

цією (bi < 1) – 0,40–0,60. 

Стабільність сортозразків характеризує сере-

днє квадратичне відхилення (варіанса S2) фактич-

них показників від теоретично очікуваних по лінії 

регресії. Чим менший коефіцієнт регресії, тим ней-

тральнішою реакцією на мінливість умов вирощу-

вання характеризується лінія, зразок, сорт, а чим бі-

льше числове значення, тим значніша реакція гено-

типу на зміну рівня врожайності. Більшою 

стабільністю володіють генотипи, які мають якнай-

менше числове значення, у наших дослідах коефі-

цієнт регресії був в межах 0,0001–0,200, що вказує 

на їх незначне реагування на умови вирощування.  

Визначальний параметр підсумкового селек-

ційного та господарського результату – врожай-

ність не гарантує досягнення мети в селекційній 

практиці створення нового сорту. Для його реаліза-

ції необхідно враховувати цілий ряд інших ознак, 

оскільки біологічна рослина льону довгунцю реагує 

на зміну середовища узгодженням динаміки внут-

рішніх процесів з динамікою факторів фізичного 

середовища, коли реакція передбачає наявність ге-

нетичних механізмів зміни стану організації проце-

сів росту, розвитку і формотворення макроознак. 
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Тому, необхідно проводити оцінку адаптивності ге-

нотипів за всіма складовими продукційного про-

цесу – репродукційної (насіннєвої), вегетативної та 

утилітарної якості продукції.  

Для комплексної оцінки ми застосували метод 

визначення рейтингів (X̅1/X̅ Z12 – РАС) сортозраз-

ків, який має успішне використання в селекційній 

практиці, а також при сортовивченні в мережі дер-

жавного сортовипробування. На основі сукупності 

параметрів пластичності й стабільності виділили 

кращі сортозразки за інтегрованим показником 

«рейтинг адаптивності сорту». 

Найвищий рейтинг за врожайністю насіння за-

безпечили сортозразки: Luna х Могилевский-2 

(55,8), Ninke х Belan (44,0), Глінум х Томський-15 

(29,4). 

Параметри та рейтинги адаптивності сортозра-

зків за врожайністю соломи відображено у табл. 6. 

За середнім значенням урожайності (X̅1) соломи 

найвищий ранг забезпечили сортозразки: Ninke х 

Belan (8,10 т/га – 8), Luna х Могилевский-2 (8,11 

т/га – 9), Глінум х Томський-15 (8,01 – 7). Коефіці-

єнт варіації (V, %) становив 14,1 (Восход х Антей ) 

– 19,4 (Глінум (St). За компесаторною здатністю 

((Хmax + Хmin)/2) Z) сортозразки: Luna х Могилевс-

кий-2 і Могилевский-2 х Глінум зайняли найвищі 

ранги, а показник стресостійкості (R) був найви-

щим у сортів стандартів та сортозразка Luna х Мо-

гилевский-2.  

Гомеостатичність (Hom) становила 9,6–20,0. 

Саму високу селекційну цінність генотипу ( Sc) від-

мічено в сортозразків: Luna х Могилевский-2, Ninke 

х Belan і Восход х Антей, Глінум х Томський-15, 

Лидер х Могилевский-2, Глінум х Томський-15. Ко-

ефіцієнт лінійної регресії (bi) становив 4,2 ( сорт 

Глінум -St) –5,2 (Восход х Антей), ранги 1 і 6. Най-

вищий ранг адаптивності сортозразків за врожайні-

стю соломи (РАС ) забезпечили сортозразки: Luna 

х Могилевский-2 (52,2), Ninke х Belan (40,8), Глі-

нум х Томський-15 (26,6), а найнижчий – сорт Зоря-

87 (4,8). 

 

Таблиця 6 

Параметри та рейтинг адаптивності за врожайністю соломи сортозразків льону довгунцю (2011–2015 рр.) 
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X̅1 – Z 7,45 –2 7,35 –1 8,10 –8 7,58 –3 8,01 –7 7,72 –4 7,74 –5 7,92 –6 8,11 –9 7,81 

S – Z 0,36–8 0,46–9 0,29–6 0,23–5 0,20–4 0,09–2 0,07–1 0,11–3 0,30–7 0,23 

V– Z 19,4–8 18,7–7 17,2–4 14,1–1 17,8–5 17,2–4 17,9–6 16,9–2 17,0–3 17,4 

Хmax
1– Z 9,21 –6 9,60 –7 8,94 –5 8,26 –2 8,05 –1 8,39 –4 9,72 –8 8,38 –3 9,91 –9 8,94 

Хmin
2– Z 5,21 –1 5,81 –4 5,99 –6 5,92 –5 5,70 –3 5,66 –2 6,15 –8 6,16 –9 6,04 –7 5,85 

(Хmax + 

Хmin)/2) 

Z 

7,21–4 7,71–7 7,47–6 7,10–3 6,88–1 7,03–2 7,94–8 7,27–5 7,98–9 7,40 

R – Z 4,00 –9 3,79 –7 2,95 –5 2,34 –2 2,35 –3 2,73 –4 3,57 –6 2,22 –1 3,87 –8 3,09 

Hom – Z 9,6–1 10,5–2 12,7–6 20,0–8 12,5–5 12,5–5 12,2–3 13,1–7 12,3–4 12,8 

Sc – Z 4,21–1 4,45–2 5,43–5 5,43–5 5,43–5 5,67–6 5,21–4 4,90–3 5,82–7 4,94 

bi– Z 4,2–1 4,5–2 5,0–5 5,2–6 4,9–4 4,8–3 4,9–4 5,0–5 4,9–4 4,8 

Sdi – Z 
0,1296–

8 

0,2116–

9 

0,0841–

6 

0,0529–

5 

0,0400–

4 

0,0081–

2 

0,0049–

1 

0,0121–

3 

0,0900–

7 
0,0529 

X̅1/X̅ Z12 

– РАС 
8,2 4,8 40,8 11,4 26,6 12,0 22,5 23,4 52,2 22,4 

НІР05          0,15 

Примітка. X̅1 – середнє значення врожайності, т/га; Z – ранг; S2 – стандартне відхилення по сортозразках, 

т/га; V – коефіцієнт варіації; х1
max, х2

min – максимальна та мінімальна врожайність, т/га; (хmax + хmin) / 2) – 

компенсаторна здатність; R – розмах варіювання (показник стресостійкості); Hom – гомеостатичність; Sc 

– селекційна цінність генотипу; Sdi – середньоквадратичне відхилення; X̅ Z12 – середній ранг; X̅1 / X̅ Z12 – 

РАС – рейтинг адаптивності сортозразка. 

 

Висновки. 

1. У великому селекційному випробуванні 

(2013–2015 рр.) найбільш стійкими до ураження 

хвороб були сортозразки: антракнозом 

(Colletotrichum lini Bolley ) – Luna х Могилевский-2 

(16,5 %), фузаріозним в’яненням (Fusarium 

oxjsporum v. orthoceros lini ) – Luna х Могилевский-

2 (1,3 %), Лидер х Могилевский-2 (1,4 %), Могиле-

вский-2 х Глінум (1,5 %), фузаріозним побурінням 

коробочок та гілочок китиці (Fusarium avenaceum 

(Fr.) Sacc) – Luna х Могилевский-2 (0,0 %), Моги-

левский-2 х Глінум (0,7 %), Зоря-87 (1,2 %). Найме-

нше ураження хворобами спостерігали на сортозра-

зках: Luna х Могилевский-2 та Зоря-87.  

2. За урожайністю соломи найбільш продукти-

вними у конкурсному розсаднику були сортозра-

зки: Luna х Могилевский-2 (8,11 т/га), Ninke х Belan 
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(8,10), Глінум х Томський-15 (8,01 т/га), розмах ва-

ріювання був в межах 2,22 т/га (Восход х Storm 

montley) – 4,00 т/га (Глінум (St). Коефіцієнт варіації 

(V, %) на рівні 10,3 % (2011 р.) – 25,8 % (2013 р.). 

Зразки: Восход х Storm montley, Luna х Могилевс-

кий-2 мали високий вихід волокна від трести та со-

ломи, що складав 33,3 і 33,7 % та 30,0 і 29,6 %.  

3. Середня врожайність насіння сортозразків 

конкурсного розсадника варіювала від 1,03 т/га Глі-

нум (St) до 1,29 т/га Luna х Могилевский-2. Розмах 

мінливості за роками досліджень був в межах – 

0,19–0,37 т/га, коефіцієнт варіації (V, %) – високий 

(11,6–19,2). Найвищу масу 1000 насінин формували 

сортозразки: Luna х Могилевский-2 (5,3 г) та Ninke 

х Belan (5,2 г). Найменшу реакцію на дію абіотич-

ного стресу відмічали в сотрозразків за урожайні-

стю насіння: Luna х Могилевский-2, Ninke х Belan, 

Зоря-87 (St), які забезпечували більш високий ниж-

ній поріг урожайності. Максимальні показники 

врожайності зафіксовано за сприятливих кліматич-

них умов вирощування в 2015 р. (ГТК = 1,04). Кое-

фіцієнт варіації врожайності (V, %) був у межах 

23,1 (Глінум (St), Восход х Антей) – 40,4 (Luna х 

Могилевский-2). Усі сортозразки характеризували 

високою стресостійкістю (0,50–0,69). Нижчою го-

меостатичністю характеризували сортозразки: 

Luna х Могилевский-2 (Hom = 2,6), Ninke х Belan 

(Hom = 3,7), Глінум х Томський-15 (Hom = 4,1), 

Лидер х Могилевский-2 (Hom = 4,2). За показником 

селекційної цінності генотипу (Sc) виділили сорто-

зразки: Luna х Могилевский-2, Зоря-87 (St), Ninke х 

Belan. За коефіцієнтом регресії (bi) усі сортозразки 

було віднесено до групи зі слабкою реакцією 

(bi < 1) – 0,40–0,60. Стабільність сортозразків (S2) 

була в межах 0,0001–0,200, що вказує на їх незна-

чне реагування на умови вирощування.  

4. Найвищі параметри й рейтинг адаптивності 

за врожайністю насіння визначено в сортозразків: 

Luna х Могилевский-2 (55,8), Ninke х Belan (44,0), 

Глінум х Томський-15 (29,4), за врожайністю со-

ломи – в Luna х Могилевский-2 (52,2), Ninke х Belan 

(40,8), Глінум х Томський-15 (26,6). 

 

Література 

1. Примаков О.А., Маринченко И.А., Козоре-

зенко М.П. Пути развития дьноводства в Украине. 

Економіка АПК. 2013. № 11 (229). С. 32–37. 

2. Слєсар Т. М. Тенденції розвитку льонар-

ства. Глобальні проблеми економіки та фінансів: 

зб. тез наукових робіт ІІІ Міжнародна наук.-практ. 

конф. (Київ-Прага-Відень, 30 вересня 2015 р.). 

Київ-Прага-Відень, 2015. С. 105–108.  

3. Мохер Ю.В., Жуплатова Л.М., Дудукова 

С.В. Льноводство: стандартизация сырья. Иннова-

ционные разработки для производства льна: мате-

риалы Международной научно-практической кон-

ференции ФГБНУ ВНИИМЛ (г. Тверь, 14‒15 мая 

2015 г.). Тверь, 2015. С. 276–282. 

4. Кривошеєва Л.М. Вивчення генофонду 

льону-довгунця за цінними господарськими озна-

ками. Луб’яні та технічні культури: зб. наук. праць. 

Суми, 2015. Вип. 4 (9). С. 69–74. 

5. Дорота Г.М., Шувар А.М. Вивчення вихід-

ного матеріалу для селекції льону-довгунцю та 

льону-межеумку в умовах лісостепу західного. Пе-

редгірне та гірське землеробство і тваринництво. 

2017. Вип. 62. С. 53–63. 

6. Використання генетичного потенціалу 

Linum usitatissimum у селекційній роботі / М.В. Слі-

сарчук та ін. Вісник аграрної науки. 2014. № 10. 

С. 47–50. 

7. Костенко Н.П. Оновлення офіційних зраз-

ків сортів льону довгунця та кудряшу (Linum 

usitatissimum L., Linum humili Mill.). Сортовив-

чення та охорона прав на сорти рослин. 2012. № 2 

(16). С. 11–13. 

8. Кандиба Н.М., Кривошеєва Л.М., Рома-

щенко Л.М. Формування і створення нових сортових 

ресурсів льону в умовах північного сходу України. 

Вісник Сумського національного аграрного універ-

ситету. 2013. № 3. С. 216–218. 

9. Логинов М.И., Кабанец В.М., Ситник В.П. 

Становление и итоги селекционной работы по 

льну-долгунцу в Украине. Научное обеспечение 

производства прядильных культур: состояние, про-

блемы и перспективы: сб. науч. тр. по материалам 

Международной науч.-практ. конф. Тверь, 2018. С. 

91–96. 

10. Удосконалення техніки гібридизації льону 

олійного і льону-довгунцю при створенні нового 

вихідного матеріалу / М.В. Слісарчук та ін. Вісник 

аграрної науки. 2014. № 3. С. 45–49. 

11. Селекція та первинне насінництво льону-

довгунця : метод. рек. / М. І. Логінов та ін. ; за ред. 

В.М. Кабанця. Глухів : РВВ ГНПУ, 2010. 50 с. 

12. Дорота Г.М., Шувар А.М., Терешко Р.В. 

Продуктивність колекційних зразків льону в умо-

вах Лісостепу західного. Передгірне та гірське зем-

леробство і тваринництво. 2013. Вип. 55 (ІІ). С. 44–

49. 

13. Дорота Г.М., Шувар А.М., Кабай О.І., Тере-

шко Р.В. Характеристика генетичних ресурсів льону 

за комплексом господарсько-цінних ознак. Передгі-

рне та гірське землеробство і тваринництво. 2010. 

Вип. 52 (ІІ). С. 17–23. 

14. Лях В.О., Дрозд І.Ф. Мінливість господар-

сько цінних ознак у льону олійного в умовах Перед-

карпаття. Бюлетень Інституту сільського господарс-

тва степової зони НААН України. Дніпропетровськ, 

2012. № 2. С. 66–72. 

15. Шувар А.М., Кошіль Г.М. Генетичний банк 

– донор селекційного процесу. Генетичні ресурси 

для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвента-

ризація, збереження, використання : тези доповідей 

міжнар. наук.-практ. конф. (с. Оброшино, 29 червня 

– 1 липня 2005 р.). Львів-Оброшино, 2005. С. 205–

206. 

16. 6. Шувар А.М., Дорота Г.М. Нові джерела 

селекційно-цінних ознак льону. Актуальні 

проблеми агропромислового виробництва України 

: наук.-практ. конф. (с. Оброшино, 14 листопада 

2012 р.). Львів-Оброшино, 2012. С. 54–55. 

17. Дрозд І.Ф. Вплив умов вирощування на 

прояв та мінливість ознаки «маса 1000 насінин» 

льону олійного в умовах Західного Лісостепу. Пе-

редгірне та гірське землеробство і тваринництво. 

2015. Вип. 57. С. 68–76. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24701989
https://elibrary.ru/item.asp?id=23705445
https://elibrary.ru/item.asp?id=23705445
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34194104
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34194104


10 Sciences of Europe # 64, (2021) 

18. Логінов М.І, Кривошеєва Л.М, Кандиба 

Н.М, Чучвага В.І, Йотка А.К, Лапенко О.Ю. Нау-

кові досягнення в напрямі селекції та створення но-

вих сортів льону-довгунця. Вісник Сумського наці-

онального аграрного університету. Серія: Агроно-

мія і біологія. 2016. С. 209–213. 

19. Рудік О.Л. Оцінка сортів льону олійного за 

урожайністю насіння та соломи в зоні сухого степу 

України. Науково – технічний бюлетень Інституту 

олійних культур НААН. Запоріжжя. 2014. Вип. 21. 

C. 112–118. 

20. Товстановская Т.Г. Изменчивость селекци-

онноценных признаков у льна масличного. Нау-

ково-технічний бюлетень Інституту олійнх культур 

НААН. 2010. № 15. С. 57–61. 

21. Левчук Г. М., Войтович О. М. Реакція різ-

них генотипів льону олійного на дію абіотичних 

факторів. Науково-технічний бюллетень Інституту 

олійних культур УААН. 2009. № 14. С. 130–136. 

22. Федосова Н.М., Вихарев С.М., Болонкин 

В.А. Совершенствование способа оценки льна дол-

гунца по морфологическим признакам. Достиже-

ние науки и техники АПК. 2012. № 11. С. 68–72. 

23. Кривошеєва Л.М. Колекція льону-довгу-

нця – джерела цінних ознак для селекції. Луб’яні і 

технічні культури. Вип. 2(7). Суми, 2012. С.52–58. 

 

INFLUENCE OF ENZYME PREPARATIONS ON PRODUCTIVE AND MORPHOLOGICAL 

INDICATORS OF BROILER CHICKENS 

 

Ogorodnichuk G., 

Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine 

Datsyuk I. 

Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-64-3-10-20 

 

ABSTRACT 

According to the results of the study, an increase in live weight of poultry for 42 days of rearing by 13% (** 

P <0.001) and a decrease in feed consumption per 1 kg increase by 0.09 kg or 5%. The level of average daily gains 

and preservation is higher by 13% and 5%, respectively. 

The experimental group receiving the enzyme preparation in addition to the main diet had a higher weight of 

gutted carcass by 17%, hemoglobin in broiler chickens by 7.1 g / l higher and an increase in erythrocytes by 0.27 

T / l or 8% compared with the control group. 

The use of the enzyme preparation in the feed for broiler chickens is economically justified: an increase in 

revenue by 17%, profit from sales by 41.5% and the level of profitability by 7.7%. 

Keywords: broiler chickens, new feed additive, blood, internal organs, gains, feed conversion. 

 

Actuality of theme. Poultry farming in Ukraine is 

a branch of agriculture that provides the population 

with valuable dietary products, it is the most dynamic 

and intensive branch of agricultural production, which 

can overcome the economic difficulties in a very short 

time. 

Meat of chickens, hens and turkeys, as well as 

chicken eggs are easily digested and more fully ab-

sorbed by the body, so they are widely used to feed the 

weak and sick, as well as children. 

Production of poultry products is growing every 

year. The annual growth rate of meat production in the 

world averages 4-6%, egg production - 1.5-2%. 

The need for further development of poultry is due 

to the fact that the cost of feed for protein and energy 

production compared to other products of animal origin 

is the lowest. If you compare the efficiency of feed use, 

1 calorie of broiler meat requires 2 times less feed units 

than 1 calorie of milk, and 3 times less than beef and 

pork. One gram of pure protein in eggs and poultry con-

sumes 8 times less feed than beef and 3 times less than 

pork. It should also be noted that in poultry farming to 

obtain 1 ton of meat takes 12 times less time than in 

livestock and 8 times less than in pigs. 

Thus, it is safe to say that the development of poul-

try farming is significantly influenced by breeding 

work, which aims to improve breeding and productive 

qualities, as well as the creation of new breeds, lines 

and crosses of all species of poultry. This means that 

scientifically sound technologies for feeding and keep-

ing birds must be used. 

A broiler is a hybrid meat chicken that is not older 

than 10 weeks of age. Broiler chicken is obtained from 

chickens of meat or meat-egg breeds, lines in special-

ized breeding. They are characterized by intensive 

growth, precocity, tender dietary meat, excellent meat 

qualities, smooth and elastic skin, soft cartilage of the 

chest. Due to the intense yellow color of the skin, 

broiler carcasses have an excellent marketable appear-

ance. 

In modern practice of poultry development to 

poultry diets, as additives, add biologically active sub-

stances: enzymes, vitamins, trace elements, antioxi-

dants and antibiotics, which promote better feed intake, 

increase body resistance, and have a positive effect on 

digestive gland secretion and metabolism, but them-

selves do not participate in the breakdown of feed nu-

trients. The most important of the biologically active 

substances are enzymes. But enzyme preparations dif-

fer significantly from the above stimulants, as they are 

biocatalysts that affect the digestibility of nutrients in 

feed. 

The action of enzymes in nature is multifaceted, as 

all vital manifestations are connected with their func-

tions. Under their influence in the digestive tract of an-

imals is the breakdown of all nutrients of feed masses, 
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which are converted into energy and structural materi-

als necessary for reproduction and growth, as well as 

production and implementation of biological synthesis 

in living organisms [9]. 

Enzyme preparations improve the chemical com-

position of rations and increase the digestibility of feed 

nutrients, which has a positive effect on poultry produc-

tivity. Judging by experimental studies, the use of en-

zyme preparations determines the more efficient use of 

feed and targeted impact on poultry productivity. 

Analysis of recent research and publications. 

Modern industrial meat and egg production technology 

is based on poultry biology. In the process of domesti-

cation for-to achieve high economic performance, man 

has changed the nature of the bird. 

The characteristics of the bird include: high nor-

mal body temperature, fertility and precocity, lack of 

teeth, embryo development outside the mother's body, 

hatching instinct, annual change of plumage, omniv-

orousness, ability to acclimatize, as well as the ability 

to produce under artificial conditions and carry without 

males [5]. 

The digestive organs of birds include: beak, 

mouth, esophagus, ox, glandular and muscular stom-

achs, liver, pancreas, intestines and cloaca. The activity 

of these organs is interconnected, because they perform 

a common function in the body - digestion. 

The bird grabs food with its beak and drinks water. 

The shape of the beak in birds is different, it depends 

on lifestyle. The bird has no lips, cheeks or teeth. The 

tongue is immobile and does not participate in the cap-

ture of food, it is only an organ of touch. In the lower 

part of the oral cavity, in the root of the tongue, the sal-

ivary ducts open, and in the pharynx - the mucous 

glands [2]. 

From the oral cavity, food through the pharynx en-

ters directly into the esophagus. The esophagus in birds 

can be very stretched. 

In the mucous membrane of the esophagus there 

are glands that secrete mucus. It lubricates the feed en-

tering the ox. 

In the will, the food is partially chemically treated 

and enters the glandular stomach in small portions. The 

length of stay of food in the wild depends on its quan-

tity and composition - on average from 1.5 to 14 hours. 

The glandular stomach in birds has the appearance 

of a small enlargement of the esophagus. Its walls are 

thickened, with many glands. The glands of the stom-

ach secrete digestive juices, and this is where the diges-

tion of proteins begins. In the glandular stomach, food 

mixes with the juices and from there moves to the mus-

cular stomach. 

Because the bird has no teeth, the food is crushed 

and ground in the muscular stomach. Grinding and 

grinding of food is due to gravel, which the bird swal-

lows [1]. 

From the muscular stomach, food enters the duo-

denum. Digestive juice from the glands located in the 

intestinal wall, some enzymes from the pancreas and 

bile from the liver are released into the duodenal cavity. 

The pancreas in birds is the body's main digestive 

gland. Its juice breaks down all feed substances. The 

whole digestive process takes place in the intestines. 

The duodenum turns into a small one, which forms 

several loops and turns into a short large one. In the du-

odenum and small intestine, in addition to the digestion 

of food, there is also the absorption of digested food 

substances into the blood. 

Where the small intestine passes into the large rec-

tum, there are two appendages that promote digestion 

of fiber. The enlarged part of the intestine that lies be-

tween the cecum and the cloaca is called the rectum. It 

completes the intestines. 

In the rectum, all digestive processes end and nu-

trients are absorbed. From it, food remains enter the 

sewer, where it is excreted [5]. 

The total length of the intestines of chickens is 

about 200 cm, ie 13-14 times greater than the length of 

their body. Nutrients are absorbed through the intestinal 

mucosa into the blood. 

Unlike young laying hens, broilers have excep-

tionally high growth energy, especially in the first pe-

riod of life (8 weeks), and are prone to obesity later. It 

is established that high productivity of broilers is pos-

sible only if they reach their potential weight conditions 

from the first days of life. That is why it is very im-

portant to start feeding the young immediately after its 

receipt for cultivation, no later than 12-13 hours from 

the moment of their hatching [6]. 

From the first day, chickens are fed millet, corn or 

small wheat groats, hard-boiled eggs, finely chopped 

fresh young alfalfa greens, nettles, dandelion leaves, 

and red carrots. From the fifth day of cultivation, min-

eral feeds in the form of ground chalk, crushed shells 

are added to their diet. Used in feed for birds and fresh 

food waste, bread crumbs, soaked crackers, bread 

crusts. Chickens love boiled potatoes. However, they 

do not need to give green potatoes, their sprouts, the 

water in which it was cooked, because in all this there 

is a poisonous alkaloid - solanine [13]. 

Dairy products are extremely valuable feed for 

broilers, but they should be fed carefully because they 

ferment quickly and their consumption leads to indiges-

tion. It is better to use them in fermented form (cheese). 

If possible, it is useful to drink whey instead of water, 

exposing it for a short time so that it does not have time 

to sour. To prevent gastrointestinal diseases in chickens 

twice a week they are watered from a glass dish with a 

pale pink solution of potassium permanganate. From 

galvanized ware watering is not allowed [17]. 

From the 11th day in the feed increases the amount 

of grain of several species. From the same age, chick-

ens are given animal feed. Barley and oats are fed 

crushed (after screening the film) in the form of wet 

mixtures, cooked in skim milk, whey, yogurt. Mixes 

should be crumbly. 

Wet mixes are prepared immediately before feed-

ing and given in such a dosage that they are eaten for 

30-40 minutes and do not remain in the feeder. Food 

waste is fed only in boiled form, first 5-7 g per head, 

and then 10-15 g per day. Protein feeds of legumes, ce-

reals (peas, lentils) also have high nutritional proper-

ties. They are fed in ground form in the composition of 

wet mixes in the amount of 5-10% of the volume of ce-

reals. When the bird reaches one month of age, part of 

the grain feed can already be fed whole, 35-40% of 

them set to germinated [8]. 
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From the first days of life until the end of rearing 

for chickens is useful to use vitamin green fodder. Ini-

tially, they are used in crushed fractions of 0.3 mm to-

gether with wet mixes, and with increasing age of the 

bird - up to 0.7-1 cm. The green mass is well glazed in 

suspended form. In the autumn, when the amount of 

green fodder decreases, it is useful to introduce green 

cabbage leaves and yellow pumpkin with pulp into their 

diet to replenish the body of chickens with vitamins. 

The latter not only replenishes the vitamin part of the 

diet, but is also a prophylactic anthelmintic food [3]. 

Good-quality sifted flour is fed from 5 days of age 

of the bird at 2-3 g per head per day, then its amount in 

the feed is gradually increased. Crushed mineral feeds 

- chalk, shell, bone meal, eggshell - are also added to 

the mix. 

To avoid large feed losses, feeders should be filled 

to 1/3. It will be better to eat it when there is fresh, un-

trodden food in the feeders. Broilers are fed to their 

heart's content [3]. 

The nutrition of broilers must fully meet the needs 

of their body and ensure the intensity of growth. In 

farms for broilers use only the dry type of feeding (ie 

dry feed), because they are mostly grown indoors with-

out grazing. 

Therefore, it is important to remember that com-

pound feeds must have all the necessary nutrients for 

the normal development of the broiler. The rationing of 

nutrients and the assessment of the nutritional value of 

rations (compound feeds) is carried out according to the 

indicators of metabolic energy, crude protein, bird fi-

ber, as well as the content of essential amino acids, vit-

amins, minerals and trace elements. In terms of compo-

sition, feed mixtures and compound feeds are analyzed 

by counting the nutrients contained in each feed [5]. 

In industrial conditions, in farms broilers are fed 

special compound feeds. There are two periods in the 

feeding of broilers: the first - starting (up to 4 weeks) 

and the second - finishing (after four weeks of age be-

fore slaughter). 

The composition of feed should include at least 

two types of cereals, proteins of animal and vegetable 

origin, protein-mineral and vitamin supplements. Broil-

ers react to the content of corn in the feed during fatten-

ing. This is the most energetic type of feed, and it is 

introduced in the amount of 40-60% of the total grain. 

High-calorie feed is feed wheat. It is introduced into the 

rations up to 15-20%. Some grain feeds (oats, barley), 

wheat bran for fattening broilers are not of great value 

because they contain a lot of fiber, and the body of birds 

is not digested and is a ballast for the digestive tract. 

Fiber in feed should not exceed 3-4% [8]. 

The intensity of fattening of broilers largely de-

pends on the amount of protein in the diet, its quality 

and ratio to other nutrients. 

Protein feeds containing high levels of protein in-

clude vegetable feeds (all kinds of cakes, meal - sun-

flower, soybean, etc., peas), as well as animal (fish, 

meat and bone, whale, feather flour, dry low fat) milk, 

etc.) origin. The share of protein foods of plant origin 

in the diet should be up to 65-70%, animal - 30-35%. 

Moreover, protein feeds should be several varieties (3-

4). This will provide the necessary set of amino acids, 

increase the completeness of the diet in general and the 

protein in it - in particular. 

When there is a lack of animal feed in the diet, the 

protein (lysine and methionine in amino acids) remains 

unbalanced. It is filled with synthetic amino acids [15]. 

Chickens better glaze feed in the form of grains 

and grains. Therefore, they choose only fractions of 

crushed grain from loose feed, leaving a more nutri-

tious part of the diet at the bottom of the feeder. There-

fore, broilers should be fed pelleted feed. 

In the first period of growth of chickens, they 

should have a size of 1-2.5 mm, in the second - 3-3.5 

mm. 

In general, in the first week per head is fed 12-15 

g of pelleted feed, the second - 20 g, the third - 40-45 

g, the fourth - 60-65 g, the fifth - 75-85 g, the sixth and 

seventh - 90-100 g, the eighth - 100-110 g. 

Positive results in broiler farming can be achieved 

only if the feed is enriched with vitamin complexes. An 

excellent source of carotenoids (provitamin A, etc.) is 

alfalfa or clover herb flour. Moreover, these plant spe-

cies belong to the protein group and are an additional 

source of protein in the diet. They are included in the 

diet in the range of 2-3% by weight. More administra-

tion is limited by the presence of fiber in them. 

In industrial conditions, compound feeds are en-

riched with biologically active substances (biomycin, 

biolite, etc.). 

In addition, feed yeast, technical fats, microele-

ments, mineral fertilizers in the form of bone meal, salt, 

ground chalk are introduced into the compound feed. 

The ratio of calcium and phosphorus in the diet should 

be equal to 1.8-1.5: 1 [2]. 

Gravel and coarse sand are needed for broilers to 

improve digestion and digestibility of feed. In the first 

2-3 weeks, the fractions should be no more than 1-2 mm 

(up to 5-6 kg per thousand heads of chickens) / 

With the growth of broilers, the number and 

amount of mechanical impurities increase. In the sec-

ond period of cultivation, animal and vegetable fats are 

added to the compound feed in a ratio of 1: 1 [16]. 

Watering poultry is one of the most important fac-

tors in broiler meat production technology. The quan-

tity and quality of water consumed determine its health, 

growth rate, feed consumption and affect the produc-

tion economy. Water consumption depends on the 

breed, sex, age, live weight, level and direction of poul-

try productivity, feeding and other factors. 

Water makes up about 70% of the body weight of 

poultry. Approximately 70% of water in the body of 

birds is inside the cells, as part of the cellular proto-

plasm, and 30% is intercellular water, including water 

that forms blood plasma [5]. 

Unbalanced feeding leads to metabolic disorders 

and reduced immunity of birds. This, in turn, leads to 

the fact that field viruses destroy the immune barrier 

and further, conditionally pathogenic microflora be-

comes pathogenic, and the bird gets bacterial and viral 

problems [18]. 

In the process of growing to control broilers are 

periodically weighed. 

Enzymes are their chemical nature and classifica-

tion. Enzymes are complex organic compounds of pro-
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tein nature that provide specific breakdown and synthe-

sis of substances during metabolism. Due to the fact 

that in the body under the action of enzymes, feed nu-

trients are converted into energy and plastic materials, 

recently began to work intensively to study the effect of 

additives of enzyme preparations to feed on poultry 

productivity [10]. 

Thus, enzymes or enzymes are formed in living 

organisms and can accelerate the course of chemical re-

actions in organisms. The existence of life, primarily 

due to the presence of proteins with enzymatic func-

tions, as well as metabolism in all cells is determined 

by a certain combination of enzymes. Enzymes differ 

from other catalysts in that they occur in nature only in 

living organisms and have a high catalytic action and 

specificity. In addition, all chemical reactions that oc-

cur due to the action of enzymes take place at a temper-

ature close to room temperature, normal pressure and 

slightly acidic, neutral or slightly alkaline reaction me-

dium. The peculiarity of enzymes is that their synthesis 

and catalytic activity are controlled at the genetic level 

and with the participation of a number of low molecular 

weight compounds - reaction products or substrates. 

Since studies of the chemical composition of en-

zymes prove that they are all proteins. They, like pro-

teins, are characterized by high molecular weight. It can 

range from tens of thousands to several millions of dal-

tons. Proof of the protein nature of enzymes is that 

when dissolved in water, they form colloidal solutions 

and do not pass through semipermeable membranes. 

Similar to proteins, enzymes are amphoteric electro-

lytes, neutral salts and are activated by heating. The fact 

that the enzymes have a protein nature was proved by 

their preparation in pure form and isolated in the crys-

talline state. Yes, Sumner in 1926. first isolated urease 

crystals. Then, in 1930-1931, the enzymes pepsin and 

trypsin in the crystalline state were isolated. Currently, 

more than 400 enzymes in the crystalline state have 

been obtained [11]. 

By chemical nature, enzymes can be divided into 

two groups: 

 proteins (simple enzymes), which consist only 

of protein 

 proteins (complex enzymes) that contain pro-

tein and an active group of non-protein nature. 

Simple enzymes are represented by one or more 

polypeptide chains, and in hydrolysis, are broken down 

into amino acids. They belong to such classes of pro-

teins as albumins, globulins and some other groups of 

simple proteins. Almost all simple enzymes catalyze 

hydrolysis processes, such as pepsin, trypsin and ribo-

nuclease [9]. 

Many enzymes belong to the group of complex 

proteins. These enzymes, in addition to the protein part, 

contain a group of non-protein nature - cofactor. Stud-

ies have shown that the role of cofactors in protease en-

zymes is performed by some vitamins and their deriva-

tives and individual phosphorus esters of monosaccha-

rides, metal-containing complexes, nucleotides. 

Currently, all enzyme cofactors are divided into coen-

zymes, activators and prosthetic groups [7]. 

The classification of enzymes is based on the prin-

ciples of their distribution according to the types of 

chemical reactions that they catalyze: on this basis, all 

enzymes are divided into six classes: 

1) Oxidoreductases - enzymes that catalyze oxida-

tion or reduction. Example: catalase, alcohol dehydro-

genase. 

2) Transferases - enzymes that catalyze the trans-

fer of chemical groups from one substrate molecule to 

another. Among the transferases, kinases that transfer 

the phosphate group, usually from the ATP molecule, 

are particularly distinguished. 

3) Hydrolases - enzymes that catalyze the hydrol-

ysis of chemical bonds. Example: esterases, pepsin, 

trypsin, amylase, lipoprotein lipase. 

4) Liases - enzymes that catalyze the rupture of 

chemical bonds without hydrolysis with the formation 

of a double bond in one of the products. 

5) Isomerases - enzymes that catalyze structural or 

geometric changes in the substrate molecule. 

6) Ligases - enzymes that catalyze the formation 

of chemical bonds between substrates by hydrolysis of 

ATP. Example: DNA polymerase. 

7) Translacase enzymes that carry molecules. 

Enzymes are catalysts, they accelerate the forward 

and reverse reactions, so, for example, lyases are able 

to catalyze the reverse reaction - the addition of double 

bonds. Nevertheless, the direction of the reaction can 

involve several substrates and be such that the reverse 

reaction does not occur [9]. 

Enzymes are involved in the construction of tis-

sues, their main function is plastic. The degree of fresh-

ness of meat is determined with the help of redox en-

zymes catalase and peroxidase [12]. 

Influence of enzyme preparations on productivity 

and digestibility of nutrients in poultry. Enzyme prepa-

rations are products of microbiological synthesis, 

which contain the main enzyme and a number of other 

enzymes and ballast impurities. The use of enzyme 

preparations in diets helps to break down substances 

that prevent feed utilization, as well as improves the ab-

sorption of proteins, starch and non-starch polysaccha-

rides, phytate fiber complexes, which are not com-

pletely broken down by the body's own enzymes [9]. 

By adding enzymes that hydrolyze fiber to the 

feed, they begin to work in the intestine, opening access 

to valuable nutrients that would pass undigested [6]. 

In addition, cereals (rye, wheat, barley, oats, and 

other crops) contain a large amount of soluble fiber, 

which is an anti-nutrient factor that forms a gel in the 

intestines of birds, with high viscosity, resulting in sup-

pression. activity of the body's own enzymes and more 

difficult to absorb processes, increases the risk of path-

ogens. To eliminate all these negative phenomena, feed 

enzymes are added to compound feeds, which acceler-

ate the chemical reactions of metabolic processes in the 

body [4]. 

Preparations containing enzymes such as prote-

ases and amylases activate the enzymolysis of proteins 

and starch, and also improves the digestibility and ab-

sorption of protein and feed carbohydrates [4, 7]. 

Thus, enzyme preparations are products of micro-

biological synthesis, which contain a huge complex of 

enzymes - protease, cellulase, amylase, xylanase, beta 

- glucanase, and others. Multienzyme preparations that 

break down hard-to-reach feed components into 
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smaller particles, suppress their negative impact on the 

body of poultry and increase the nutritional and energy 

value of plant feeds by 3 - 8%, as well as increase the 

content of feed components such as wheat, barley, bar-

ley meal, bran, lupine and peas. All enzyme prepara-

tions are divided into two groups: universal, those in-

tended for introduction into compound feeds, which 

contain various plant feeds with non-starch polysaccha-

rides: barley, wheat, sunflower, oats, soy and the sec-

ond group - with a predominant focus on individual in-

gredients. 

For the needs of agriculture, the industry produces 

enzyme preparations of bacterial and fungal origin. 

Fungal are obtained by the method of surface cultiva-

tion and are denoted by the letter "P", and bacterial - by 

deep cultivation and denoted by the letter "P". 

Depending on the level of purification, enzyme 

preparations are divided into purified and technical. 

The technical ones include native untreated crops. And 

the purified include drugs whose activity after purifica-

tion is 10-20 times greater than native. Depending on 

the effect of certain feed nutrients, enzymes exhibit pro-

teolytic, amylolytic, cellulosolytic and pectinolytic ac-

tivity. In animal husbandry, mostly enzymes belonging 

to the class of hydrolases are used: proteolytic, amylo-

lytic and pectolytic. Enzyme preparations are classified 

according to the activity of basic enzymes [12]. 

Almost all enzyme preparations are complex, ie in 

addition to the main component, they also contain a 

number of other related enzymes, their composition, 

amount and ratio of enzymes in them are selected and 

depend on the nature of both protein and grain feed 

[19]. 

In most cases, it is considered more effective to 

use feed enzyme preparations containing xylanase, cel-

lulase, and P-glyconase in combination with prepara-

tions containing α-amylase, phytase, pectinase and pro-

tease [10]. 

Recently, special importance is attached to the use 

of phytase. It is this enzyme that significantly increases 

the absorption of organic phosphorus from feed and ac-

tively breaks down phytin complexes. 

When choosing the composition of feed enzyme 

preparations, the species and age of the bird are also 

taken into account. In General, the positive effect of 

most known feed enzyme preparations when intro-

duced into feed for poultry, is as follows: 

- destruction of plant cell walls, which increases 

the availability of available fats, protein and starch for 

the action of enzymes of the digestive tract; 

- increase the digestibility of nutrients and facili-

tate their absorption in the small intestine; 

- reducing the negative impact of non-starch poly-

saccharides, especially their soluble fractions; 

- compensation for the deficiency of their own di-

gestive enzymes, especially in young animals, and in 

stressful situations; 

- Improving the microflora in the small intestine 

by reducing the viscosity of the contents and increasing 

the level of monosaccharides [5]. 

The listed functions of feed enzyme preparations 

are accompanied by change of the following production 

indicators in poultry farming: 

- the nutritional value of rations increases by 5-

10% due to a more complete extraction of nutrients and 

energy release while their digestibility increases by 6-

10%; 

- reduced feed consumption per unit of output by 

5-14%; 

- poultry productivity increases by 5-12%; 

- it is possible to replace such expensive feed com-

ponents as soybean meal and corn with cheaper ones 

(triticale, wheat, barley, rye, oats, sunflower meal and 

meal) with high fiber content, without reduced produc-

tivity; 

- decreases the amount and humidity of manure 

and as a consequence the humidity of the litter; 

- the ecological situation of the environment im-

proves due to more complete absorption of phosphorus 

and nitrogen by the body and reduction of emissions of 

these substances into the environment by 20-40%. 

Thus, the correct selection and use of enzyme 

preparations in feed production makes it possible to re-

duce the cost of feeding and increase the productivity 

of poultry, with the same production costs [8]. 

In terms of production, enzyme preparations rank 

third after antibiotics and amino acids. Currently, the 

industry offers for feed production drugs of unidirec-

tional action (for digestion of proteins - proteolytic, to 

increase the digestion of carbohydrates - amylolytic en-

zymes, for better fat absorption - lipolytic, cellulolytic 

enzymes), as well as a wide range of multienzymes [ . 

Artificial enzymes (combined together for three to 

five or more into a single complex) are intended for di-

ets with some one predominant type of feed, for the di-

gestion of which the main part of the enzymes included 

in the feed additive is designed. Today in Ukraine com-

plex microbiological enzyme preparations of well-

known firms are widely used: Kemzaim of Kemin firm, 

the USA; Allzheim SSF of Alltech, USA; Natuzim Bi-

oproton, Australia; Danisco A / S, Denmark: 

GrindazymTM GP15000G (Grindazim), 

GrindazymTM Combo L (Grindazim Combo L), Dan-

isco Xylanase 40000G (Danisco Xylanase), AxtraTM 

XB (Acstra XV), Phyzyme XP; enzyme preparations 

produced by SE "Enzyme" (Ukraine) and others [12]. 

Sometimes different brands are produced under 

one brand. For example, GrindazymTM Combo L - a 

multi-enzyme preparation that is recommended for use 

in poultry diets, allows not only to introduce into the 

feed plant sources with high levels of fiber (sunflower 

and rapeseed meal or cake), but also to reduce the ad-

dition of expensive sources of phosphorus, such as 

monocalcium phosphate; GrindazymTM GP15000G - 

increases the digestibility of feeds prepared from 

wheat, barley, rye or triticale, and those containing 

peas, sunflower or rapeseed meal. Phyzyme XP line 

products are used to improve the absorption of phytate 

nutrients in poultry diets. 

According to the research of Tashlytska GV, who 

studied the content of minerals in the meat of broiler 

chickens, fed the enzyme preparation "Protorizin" to 

broiler chickens cross Cobb-500, it was investigated 

that the introduction of the drug at a dose of 150 and 

250 g / t of feed contributes to the increase of calcium 

content in white meat by 0.09 and 0.08 g / kg, respec-

tively. Red meat has increased amounts of calcium and 
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iron. However, there is a tendency to reduce the amount 

of magnesium, manganese and copper. It was found 

that the feeding of the enzyme increases the live weight 

of poultry by 13.1%, the average daily gain - by 13.4%, 

the yield of gutted carcass - by 2.7% compared to con-

trol counterparts. And even earlier conducted a study 

on the effect of the same enzyme preparation on the 

productive qualities of broiler chickens, and the follow-

ing data were obtained: it was found that feeding the 

enzyme increases live weight of poultry by 13.1%, av-

erage daily growth - by 13.4%, yield gutted carcass - by 

2.7% compared to control counterparts. 

According to the experiments of B. Ya. Kirilov 

and AV Gunchak, who observed the effect of the en-

zyme preparation "Natuzim" on increasing the produc-

tivity of laying hens. As a result of the conducted re-

searches it is established that in comparison with indi-

cators of control group introduction in a diet of hens of 

an egg direction of productivity of a cross of "Hayseks 

brown" of polyfermental preparation "Natuzim" from 

20 to 40 days and from 80 to 110 days promoted better 

development of reproductive organs. and secondary 

sexual characteristics, an increase in the average daily 

gain of young animals and body weight at the beginning 

of egg-laying birds; increase in egg-laying per average 

laying hen by 18.53 pcs. eggs; increase in egg shell 

strength and weight, respectively, by 9.23% and 9.26% 

(p <0.05). At the same time, the biological and nutri-

tional quality of the obtained eggs improved due to the 

increase in the content of carotenoids, vitamins A and 

E (p <0.05) and soluble proteins (p <0.001). 

According to the research of Seleznyov OO, 

Tsekhmistrenko SI, Polishchuk VM, Tsekhmistrenko 

OS, Ponomarenko NV, Polishchuk SA, who studied the 

effect of feeding immobilized enzyme preparations on 

the activity of digestive enzymes of chickens. broilers, 

the following data were obtained: the introduction into 

the diet of broiler chickens stabilized by immobiliza-

tion of enzyme preparations increased the activity of 

hydrolytic enzymes of the digestive tract compared to 

their native counterparts, which improves digestibility 

and absorption of feed nutrients. 

According to Slobodyanyuk's research, it was 

proved that the use of the enzyme preparation "Avizim" 

in poultry feeding effectively influenced their develop-

ment and growth. This indicates that under the influ-

ence of enzymes in the body of birds there is an im-

provement in digestion and absorption of nutrients, 

which naturally affects the increase of energy fund and 

intensification of synthetic processes in the body. 

When feeding enzyme preparations of this spec-

trum of action in the gastrointestinal tract of birds there 

is an increase in microbial fermentation of nutrients and 

enzymolysis (starch, fats, proteins), improving their di-

gestibility and, consequently, increasing the back-

ground of energy nutrition [3]. 

Numerous scientific studies and many years of ex-

perience in the field of poultry farming prove that ef-

fective animal husbandry today is impossible without 

the use of enzyme preparations in various types of diets. 

And the right enzyme preparation increases the availa-

bility of energy and nutrients in the diet, resulting in 

increased productivity of poultry [4]. 

These functions of modern enzyme preparations 

and their impact on the improvement of production, 

economic and economic indicators undoubtedly prove 

the reasonable need for their use in poultry feeding 

technology [18]. 

The purpose and objectives are presented by 

studies of the effectiveness of the enzyme preparation 

"Celozyme" and its impact on the productive and mor-

phological parameters of broiler chickens, for which a 

scientific and economic experiment was conducted. 

The task was set to study the following indicators: 

- the effect of the enzyme preparation on the 

productivity of poultry; 

- the effect of the enzyme preparation on the mor-

phological parameters of poultry; 

- the effect of the enzyme preparation on the 

slaughter performance of poultry; 

- to investigate the condition of internal organs af-

ter the action of the enzyme preparation; 

- calculate the economic efficiency of the use of 

enzyme preparation. 

Research methodology. An experiment to study 

the effect of enzyme preparations on the productive and 

morphological parameters of broiler chickens was con-

ducted in a private farm. 

The aim of the study was to experimentally inves-

tigate the effect of enzyme preparations on the produc-

tive and morphological parameters of broiler chickens. 

To achieve this goal we needed: 

- to study the organization of feeding, and indica-

tors of feed conversion and keeping of broiler chickens; 

- to study the live weight, average daily gain and 

safety of broiler chickens; 

- to analyze the morphological parameters of 

blood and internal organs in broiler chickens; 

- calculate the economic evaluation of the results 

of the experiment. 

The object of research were: growth intensity, 

morphological parameters of internal organs, enzyme 

"Celozyme", economic indicators of research. 

One-day-old Cobb-500 cross-country chickens 

were selected for the study. From them 2 groups of 

chickens (control and experimental) on 50 heads in eve-

ryone are formed. 

The duration of the experiment is 42 days. The 

first group - control, the second - experimental. The 

bird was kept on the floor with free access to water and 

feed in accordance with zootechnical standards for this 

species, the material for the litter was sawdust. The re-

search was conducted on the basis of the vivarium and 

the laboratory of the Faculty of Technology of Produc-

tion and Processing of Livestock Products. 

The birds of the control group throughout the rear-

ing period received a basic diet (feed TM "West Mix"), 

balanced according to the norms of feeding. The exper-

imental group as a supplement in addition to the main 

diet was fed the enzyme preparation "Celozyme" at a 

dose of 0.015% by weight of feed. The scheme of the 

experiment is presented in table 1. 
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Table 1 

The scheme of the experiment 
Group Duration of the period, days Number of chickens Features of feeding 

1 - control 42 50 OR (complete feed) 

2 - experimental 42 50 
OR + "Celozyme" at a dose of 
0.015% by weight of feed 

OR - the main diet 

 

The composition of the main diet: corn, wheat, 

soybean meal, sunflower meal, vegetable oil, lime-

stone, monocalcium phosphate, vitamin-mineral mix-

ture, coccidiostatic. 

The enzyme preparation "Celozyme" is used as a 

feed additive to increase the digestibility of protein, di-

gestibility of starch, raffinose and stachyose. The drug 

is a light brown powder with a slight specific odor. The 

enzyme preparation is not toxic, there are no contrain-

dications, does not interact with other substances. 

The growth rate of broiler chickens was deter-

mined by live weight. It in turn was monitored by indi-

vidual weekly weighing. The weighing results were 

used to determine the average daily gain and feed con-

sumption for the growing period. 

To study the morphological parameters of blood in 

broiler chickens of the control and experimental groups 

were taken from the axillary vein (at 42 days of age) 

and stabilized with anticoagulant (heparin). 

The number of erythrocytes and leukocytes in the 

blood was determined by counting in Goryaev's cham-

ber; hemoglobin content - hemiglobin cyanide method 

[17]. 

At the end of the experiment, a control slaughter 

was performed, selecting 4 heads from two groups. 

The following indicators were determined: 

- pre-slaughter mass; 

- weight and yield of gutted carcass; 

- the mass of internal organs of various body sys-

tems. 

Student's t-test was used to determine the differ-

ences between the mean values. The difference was 

considered probable, compared with the control at * P 

<0,05; ** P <0.01; *** P <0.001 [18]. 

Research results. Feeding of broiler chickens is 

regulated depending on age, live weight and stage of 

development. The growth rate of broiler chickens con-

tinues to increase from year to year, due to the increased 

effect of heterosis, improved nutrition, improved tech-

nology for keeping and controlling diseases. 

During studies on broiler chickens cross Cobb-

500, for feeding poultry used feed TM "Best-Mic". 

Broiler chickens were fed according to the classical 

scheme, which included three phases: start (0 - 14 

days), growth (15 - 28 days), and finish (29 - before 

slaughter in 42 days). 

Compound feed TM "Best-Mic" is designed in ac-

cordance with the rules, provides complete feeding, the 

need for digestible (digestible) amino acids and meta-

bolic energy, which allows to obtain a high increase in 

live weight, and protect against heat stress and bacterial 

infections (table 2). 

Starter feed is focused on fattening chickens for up to 

two weeks. Its main task is to form a good appetite and 

achieve maximum growth rates in the early stages of 

breeding birds, not less than 160 grams of live weight on 

the seventh day. Starter feed is characterized by a high 

content of metabolic energy (290 kcal) and crude protein 

(20%), low levels of fiber (up to 4%) and minerals (cal-

cium - 1.1%, phosphorus - 0.8%, sodium - 0.3 %). 

Table 2 

Composition and nutrient content of Best-Mich feed for broiler chickens 

Storage, % 
Type of feed 

Start Growth Finish 
Wheat 45 40 26 
Barley 5 12 10 
Pea - 5 5 
Corn 10 - 19,8 
Sunflower cake - 13,7 18 
Soybeans are extruded 9,4 24 18 
Sunflower meal 16,8 3 - 
Blood meal 2 - - 
Limestone 1,7 1,67 1,76 
Monocalcium phosphate 0,8 0,33 0,24 
Kitchen salt 0,33 0,3 0,2 
in 100 g of compound feed contains,% 
Metabolic energy, kcal 305,0 320,0 325,0 
Crude protein 21,00 19,00 17,00 
Crude fat 3,80 4,16 5,00 
Crude fiber 5,00 5,00 5,00 
Lysine 1,30 1,20 1,10 
Methionine 0,65 0,60 0,45 
Methionine + Cystine 1,00 0,95 0,75 
Threonine 0,80 0,75 0,6 
Calcium 1,00 0,90 0,85 
Sodium 0,14 0,14 0,16 
Phosphorus 0,65 0,61 0,65 
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The cost of starters is a very small share of the total 

cost of feeding broilers in general, so when preparing a 

starter diet should take into account its impact on 

growth and health of poultry rather than cost. 

The digestive system of chickens in the first days 

is under development, so it is necessary to ensure that 

the nutrients of the feed were absorbed as much as pos-

sible. 

In the period from 15 to 28 days for feeding used 

growth feed, it reduces the level of crude protein to 14% 

and metabolic energy - up to 260 kcal. At the same time 

increase the level of crude fiber to 7.0%. The growth 

compound feed differs from the starter in the size of 

granules. Due to its introduction into the diet, broilers 

that have grown up are intensively building muscle tis-

sue. 

If you need any restrictions on the intensity of 

growth of birds, this should be achieved during the 

growing season. By limiting feed intake, reducing the 

light period. It is not recommended to limit the intensity 

of bird growth by changing the composition of the diet. 

In the period from 29 days to slaughter in 42 days 

broiler chickens were fed compound feed-finish. It is 

intended for feeding adults and contains a large per-

centage of vitamins and minerals. 100 g of this feed 

contains: metabolic energy - 319 kJ, crude protein - 19 

g, crude fiber - 4.5, calcium - 0.9, phosphorus - 0.7, so-

dium - 0.3 g. The final feed has the main share costs, so 

the compilation of these rations is based on economic 

considerations. During this period, very rapid changes 

in the body structure of broilers are possible, so you 

need to be careful to prevent excessive fat deposition. 

Finishing fattening of broilers is an indicator of the 

correctness of the chosen rearing scheme. During this 

period, the main criteria for the effectiveness of broiler 

keeping are the percentage of livestock (how many sur-

vivors) and the total live weight of the herd (growth 

rate). Chickens become heavier, their activity slows 

down, they often stand or sit on the litter near the feed-

ers. To minimize the development of skin damage from 

uric acid, it is necessary to maintain cleanliness and 

dryness of the litter. 

According to the results of research, the unequal 

growth intensity of broiler chickens in the control and 

experimental groups with the addition of the enzyme 

preparation "Celozyme" affected the cost of feed per 1 

kg of live weight gain (table 3). 

Table 3 

Feed costs 

Age of animals, days 
Group 

1-control 2-experimental 

1 – 7 1,77 1,78 

8 – 14 1,85 1,80 

15 – 21 1,94 1,77 

22 – 28 1,89 1,75 

28 – 35 1,82 1,73 

36 – 42 1,77 1,69 

On the average for the experiment 1,84 1,75 

 

On average, during the rearing period from 1 to 42 

days of age, broiler chickens of the control group spent 

per 1 kg of live weight gain of 1.84 kg of feed, while in 

the second experimental group, this figure was 1.75 kg, 

which is 0.09 kg, or 5% less. 

Broilers were kept in a clean, disinfected and well-

ventilated room. This is very important because their 

immunity is very weak. 

Wood chips were used as bedding because they 

are warm and hygroscopic. 

The density of broilers should not exceed 34 kg of 

live weight per 1 m2. And the density of young broilers 

(first days) should be 30-40 heads / m2. Broiler chick-

ens older than one month are placed 12-15 heads / m2. 

The air exchange in the room where broilers are 

raised should not exceed 6 m3 / hour / kg of live weight 

for summer growing time, but also not be less than 3 

m3 / hour / kg of live weight - for winter time of broiler 

breeding. 

An important role in the cultivation of broilers 

play the length of daylight and lighting of poultry 

houses. 

Technological parameters of temperature and 

lighting in the room for raising broiler chickens are 

shown in table 4. 

Table 4 

Age, weeks Temperature, C Lighting, hours 

1 32-34 24 

2 30 24 

3 27 23 

4 22 23 

5 21 23 

6 21 23 

 

When raising broiler chickens, round-the-clock 

lighting is mainly used, reducing only its intensity. In-

termittent lighting regimes, which have not been widely 

used in industrial production, are sometimes used in 

broiler chickens. 

Live weight, average daily gain and safety of 

broiler chickens. The study of live weight, average 

daily gain and safety of broiler chickens for the intro-

duction of the enzyme preparation in the diet of broiler 

chickens, shows its positive effect. During the first two 
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weeks of rearing, there was only a tendency to increase 

the live weight of poultry of the second experimental 

group against control (table 5). 

From the 21st day until the end of broiler breeding 

there was a probable effect of the drug on the level of 

live weight of poultry. Thus, the intensity of bird 

growth was probably higher from the 21st day by 12% 

(P <0.05), from the 28th day by 12% (P <0.001), from 

the 35th day by 10% (P <0.05) and at the end of fatten-

ing at 42 days by 13% (P <0.001). 

Table 5 

Live weight of broiler chickens (M ± m, n = 50) 

Indicators 
Group Deviation 

+/- 1-control 2-experimental 

Weight of chicken, g: 1 day 45,5±0,68 45,7±0,59 -0,13 

7 days 173,7±10,25 180,6±6,64 +6,9 

14 days 436,3±21,31 484,3±14,73 +48,0 

21 days 924,4±32,68 1035,6±27,33* +111,2 

28 days 1588,7±39,65 1783,1±29,50** +194,4 

35 days 2236,2±69,70 2468,1±69,66* +231,9 

42 days 2769,4±70,83 3141,2±57,96** +371,8 

Average daily live weight gain, g 65,9 74,79 +8,89 

Livestock safety,% 96 98 +5 

EREF (European Productivity Index) 344 418 +74 

Note. Probability of difference: * P <0,05; *** P <0.001 

 

The level of average daily gains and preservation 

is higher by 13% and 5%, respectively. 

According to the level of the European index of 

efficiency of broiler chickens, there is a significant dif-

ference between the control and experimental groups - 

at the level of 74 units. 

Morphological parameters of blood and internal 

organs in broiler chickens. It is known that feed en-

zymes (enzymes) have a positive effect on the intestinal 

microflora of poultry, increase the digestibility of non-

starch polysaccharides, increase productivity and are 

cost-effective. 

Blood, along with lymph and tissue fluid, consti-

tutes the internal environment of the body, which is 

characterized by a constant composition and physico-

chemical properties. Due to this, the necessary homeo-

static conditions are created for the life and activity of 

cells and tissues of the body. 

Thus, blood is the most important physiological 

system involved in metabolic functions, and its mor-

phological and biochemical parameters reflect the in-

tensity of metabolic processes in birds and are therefore 

closely related to the growth, development, productiv-

ity and natural resistance of chickens. 

Erythrocytes are blood cells in birds that are larger 

than mammalian cells, are oval in shape, have nuclei, 

and make up the bulk of blood cells. Functions of eryth-

rocytes - the transfer of oxygen from the respiratory or-

gans to body tissues and carbon dioxide from tissues to 

the lungs. In addition, they emit amino acids, vitamins, 

hormones from plasma and carry them with the blood-

stream, maintain blood pH at a constant level, partici-

pate in the development of immunity, blood clotting, 

absorb various toxic substances on its surface [17]. 

Depending on feeding, maintenance, and also on 

features of an organism the general physiological indi-

cators of blood of a bird can change. 

Table 6 presents the results of studies of physio-

logical parameters of the blood of broiler chickens that 

were fed only complete feed with and without enzyme 

preparation. 

According to Table 6, the morphological parame-

ters of the blood - hemoglobin, erythrocytes and leuko-

cytes in the experimental birds of the control and ex-

perimental groups were within the reference norm. 

However, it should be noted that the addition of the en-

zyme preparation to a complete diet tends to increase 

red blood cells by 0.27 T / l or 8% compared to the con-

trol. 

Table 6 

Morphological parameters of blood 

Indicators 
Group Reference 

norms 1-control 2-experimental 

Erythrocytes, T / l 3,35±0,49 3,62±0,53 3-4 

Hemoglobin, G / l 83,5±0,69 90,6±1,5 80-120 

Leukocytes, G / l 24,4±0,64 26,1±0,72 20-40 

Note. Probability of difference: * P <0,05; *** P <0.001 

 

A similar trend is also observed in the level of he-

moglobin and leukocytes. Thus, the hemoglobin in 

broiler chickens was 90.6 g / l, which is 7.1 g / l higher 

than the control group. 

Hemoglobin is a protein substance - chromopro-

tein. It is a respiratory blood pigment found in erythro-

cytes. Forms an easily dissociating compound with ox-

ygen - oxyhemoglobin, in which oxygen is transported 

to tissues. The hemoglobin content of the blood de-

pends on the species of animal and the general condi-

tion of the body (age, sex, health) of the bird. The 

amount of hemoglobin in the blood characterizes the 

level of intensity of redox processes [8]. 

Unlike erythrocytes, which move due to blood 

flow, leukocytes are able to actively move, penetrate 

the wall of capillaries and enter the intercellular space. 
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Leukocytes perform a protective function. The content 

of the number of leukocytes in the serum of the experi-

mental birds of the second experimental group was 

higher than the control by 1.7 G / l. 

Morphological examination of the internal organs 

of broiler chickens revealed no significant changes (ta-

ble 7). 

Table 7 

Morphological indicators of internal organs, g (M ± m, n = 4) 

Indicators 
Group 

Deviation 
And-control II-experimental 

Muscular stomach (without content) 42,70±2,12 50,33±3,49 +7,63 

Glandular stomach 8,07±0,43 9,73±0,34* +1,66 

The mass of the small intestine, g 61,2±2,77 70,3±2,13 +9,10 

Mass of the large intestine, g 20,1±1,48 31,2±1,33** +11,10 

Heart 12,9±0,97 16,7±0,36 +3,80 

Lungs 19,12±0,22 16,7±0,36 -2,42 

Kidneys 12,52±0,39 10,97±0,68 -1,55 

Spleen 2,60±0,05 2,63±0,09 +0,03 

Pancreas 6,73±0,17 6,14±0,39 -0,59 

Liver 68,0±4,35 65,23±1,22 -2,77 

Note. Probability of difference: * P <0,05; ** P <0.01 

 

Changes in the morphological parameters of the 

blood (erythrocytes, hemoglobin, leukocytes) in broiler 

chickens, in our opinion, are due to the fact that the 

body has adapted to the enzyme preparation. 

The internal organs of broiler chickens of the con-

trol and experimental groups retained the characteristic 

anatomical structure, no visible macroscopic changes 

were found. 

In the analysis of morphological parameters of the 

internal organs of poultry of the second experimental 

group, a significant increase in the mass of the glandu-

lar stomach (P <0.05) and the mass of the large intestine 

(P <0.01) compared with control indicators. 

In broiler chickens of the experimental group there 

was an increase in the mass of the muscular and glan-

dular stomachs by 7.63 and 1.66 g, respectively. 

Indicators of the mass of the internal organs of 

birds of the experimental group also indicated an in-

crease in the mass of the heart by 3.8 g and spleen by 

0.03 g compared with the control with the control, 

which indicates a slightly higher load on these organs. 

At the same time, broilers of the second group had a 

decrease in lung weight by 2.42 g, kidneys by 1.55 g 

and pancreas by 0.59 g compared to control values. 

Economic evaluation of the results of the exper-

iment. The addition of the enzyme preparation 

"Celozyme" in addition to feed, improves the gross gain 

of live weight of broiler chickens by 16% and their 

safety by 2% (table 8). 

Under the action of the introduced enzyme addi-

tive in poultry of the second group were better slaughter 

rates, compared with their counterparts from the control 

group. Thus, the weight of gutted broiler carcasses in-

creased by 17%. 

Table 8 

Economic evaluation of research on poultry, (M ± m, n = 50) 

Indicator 
Group 

1-control 2-experimental 

Number of goals in the group 50 50 

Saving,% 96 98 

Gross live weight gain, kg 132,9 154 

Weight of gutted carcasses, kg 94,2 110,0 

The cost of 1 kg of feed, UAH 12 12 

Additional costs for the drug, UAH - 21 

The cost of chickens (age 1 day), UAH 22 22 

Feed costs for the whole period, kg 254 270 

The selling price of 1 kg of gutted carcass, UAH 56 56 

Total cost, UAH 4148 4565 

Sales revenue, UAH 5275 6160 

Profit from sales, UAH 1127 1595 

Profitability,% 27,2 34,9 

 

As a result, the additional introduction of the en-

zyme preparation to the diet of broiler chickens will in-

crease sales revenue by UAH 468 and increase profita-

bility by 7.7%. 

Conclusions and prospects for further re-

search. 

1. Based on the research, experimentally and the-

oretically substantiated scientific approach to the use of 

enzyme preparation in feeding chickens cross Cobb-

500, studied its effect on growth intensity, slaughter, 

morphological parameters of blood and internal organs. 
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2. With the introduction of the enzyme preparation 

to complete feed, an increase in live weight of poultry 

for 42 days of rearing by 13% (** P <0.001) and a de-

crease in feed consumption per 1 kg increase by 0.09 

kg or 5%. 

3. The experimental group receiving the enzyme 

preparation in addition to the main diet had a higher 

weight of the gutted carcass by 17%, hemoglobin in 

broiler chickens by 7.1 g / l higher and an increase in 

the number of erythrocytes by 0.27 T / l or by 8% com-

pared with the control group. 

4. When using the enzyme preparation at a dose of 

0.015% by weight of complete feed, no significant 

changes were detected, the morphological parameters 

of the blood and the weight of the internal organs of 

broiler chickens were within the physiological norm. 

5. The use of the enzyme preparation in the feed 

for broiler chickens is economically justified: an in-

crease in revenue by 17%, profit from sales by 41.5% 

and the level of profitability by 7.7%. 

Offers to production. When raising Cobb-500 

cross-broiler chickens, in order to increase their 

productivity, live weight gain, slaughter performance, 

meat quality and increase the level of profitability, we 

recommend - in addition to the complete feed enzyme 

preparation "Celozyme" in the amount of 0.015% . 
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АНОТАЦІЯ 

Томат – одна з головних і популярних овочевих культур не тільки в Україні, але і усьому світі. За 

даними ФАО (Food and Agricultural Organization), у світі томати займають перше місце за площами виро-

щування серед усіх овочів - понад 4 млн га. В Україні під цю культуру відводиться близько 93 тис. га - 

близько 24% загальної площі під овочами. З появою високоінтенсивних технологій із застосуванням сис-

тем крапельного поливу стали реальними врожаї томату у відкритому грунті 120-140 т/га, а в захищеному 

– більше 50 кг/м2. 

В роботі визначено кількісний вміст основного макроелемента калію у субстраті з мінеральної вати 

методом полум'яної фотометрії. Згідно з отриманими даними вміст калію виявився в межах норми, що 

узгоджується з відповідною фазою росту томата. Запропоновані рекомендації щодо коригування вмісту 

мінеральних калійних добрив у маточному розчині. 

ABSTRACT 

Tomato is one of the main and popular vegetable crops not only in Ukraine but all over the world. According 

to the FAO (Food and Agricultural Organization), tomatoes rank first in the world in terms of growing area among 

all vegetables - more than 4 million hectares. In Ukraine, about 93 thousand hectares are allocated for this crop - 

about 24% of the total area under vegetables. With the advent of high-intensity technologies with the use of drip 

irrigation systems, tomato yields in the open ground of 120-140 t/ha, and in the protected - more than 50 kg/m2 

became real. 

The quantitative content of the main macronutrient potassium in the substrate of mineral wool was determined 

by flame photometry. According to the obtained data, the potassium content was within the norm, which is con-

sistent with the corresponding phase of tomato growth. Recommendations for adjusting the content of potassium 

mineral fertilizers in the mother liquor are offered. 

Ключові слова: гідропоніка, теплиця, томати, поживний розчин, мінеральна вата, калій, полум'яний 

фотометр. 

Keywords: hydroponics, greenhouse, tomatoes, nutrient solution, mineral wool, potassium, flame photome-

ter. 

 

Tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) Is one 

of the most common vegetable crops in the world. It is 

grown to produce fruits, the value of which is deter-

mined by high nutritional and taste qualities. Ripe fruits 

contain from 4.3 to 12% dry matter, 2-6% total sugar, 

15-45 mg/100g of ascorbic acid, lycopene, β-carotene, 

minerals, vitamins (B1, B2, C, P, PP ), malic and citric 

acid. The biochemical composition of the fruit varies 

depending on the variety, hybrid and growing condi-

tions. About 75% of tomatoes grown in the world are 

used for fresh consumption, and 25% are processed (for 

the production of tomato paste, ketchup, sauces, can-

ning, etc.) [1]. 

In the world ranking of gross fruit harvest, Ukraine 

is on the 14th place (1,492 thousand tons), but on the 

yield - on the 110th. One of the reasons for such low 

yields is that large areas of vegetable crops, including 

tomatoes are in small homesteads, where not enough 

attention is paid to the latest breeding and technological 

developments. At the same time, it is known that with-

out the introduction of modern cultivation technolo-

gies, the realization of the genetic potential of new va-

rieties and hybrids is impossible. A negative factor is 

that more than a quarter of the grown vegetable prod-

ucts are lost during transportation, sorting and storage. 

Nowadays, the method of low-volume hydropon-

ics using drip irrigation is becoming more widespread 

in greenhouses [2]. As a substrate using special materi-

als - mineral wool, coconut, peat and more. The se-

lected substrate serves as a medium for the roots, ferti-

lization is carried out by applying a solution of ferti-

lizer. When growing on a substrate it is necessary to 

dose fertilizers very precisely and to provide plants 

with a sufficient amount of nutrients. 

The mineral substrate does not contain nutrients 

and has no sorption properties, so plants grown on min-

eral wool need to be fed with solutions of nutrient mix-

tures with a full composition of macronutrients and 

trace elements (Fig. 1). 
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Fig. 1. Growing tomatoes on mineral wool 

 

For the proper cultivation of tomato crops using 

only liquid fertilizers requires an irrigation system that 

ensures accurate supply of the solution. This function 

is performed by the capillary irrigation system. Each 

dropper must have a capacity of at least 1 - 1.5 liters 

[3]. 

The average need for solution during the entire pe-

riod of growing tomatoes is: 

- in the spring cycle 200-250 liters per plant; 

- in the autumn cycle 120-150 liters per plant; 

- at long cultivation of 450-600 l on a plant. 

Depending on the substrate used (mineral wool, 

expanded clay), the pH of the solution should be ad-

justed to the desired level in pH = 5.5 - 6.0, and the 

concentration of elements in the solution depends on 

the phases of plant growth and light conditions. 

The required pH and EC ranges and the number of 

waterings when growing tomatoes on mineral wool are 

as follows: 

Impregnation of mats: 

- lowering the pH to 4.8 - 5.0; 

- EC = 2.8; 

- the need for a solution - about 5 liters per plant. 

Installation of plants on mats: 

- lowering the pH to 5.5; 

- EC = 2.7; 

- a single dose of 200 ml per plant. 

Installation of plants in openings: 

- lowering the pH to 5.5; 

- Es = 2.6 

Flowering period from 1 to 3 tassels: 

- pH = 5.5; 

- EC = 2.8 - 3.0; 

- daily requirement of 0.8 - 1.2 liters per plant. 

Flowering period from 3 to 5 tassels: 

- pH = 5.5 - 5.8; 

- EC = 2.6 - 2.8; 

- daily requirement of 1.2 - 1.8 liters per plant. 

Fruiting period: 

- pH = 5.8; 

- EC = 2.5 - 2.6; 

- daily requirement of 1.8 - 2.5 liters per plant and 

more. 

Autumn period: 

- pH = 5.5; 

- EC = 2.7 - 2.8. 

The optimal values of EC in mineral wool mats 

when growing tomatoes are in the range of 3.5 - 4.5 

mSm/cm. 

If the plants become more vegetative, you need to 

increase the EC by 0.5 - 1 mSm in the substrate 

throughout the period. 

If the plants become more generative, you need to 

reduce the EC by 0.5 - 1 mSm in the substrate through-

out the period until the plant returns to balance. 

The pH value of the substrate throughout the 

growing season may be in the range of 5.2 - 6.2, but the 

pH should not exceed 6.5 due to the subsequent una-

vailability of Fe and Mn. Usually the pH of the nutrient 

solution is 5.5. Regularly (1-2 times a week) checking 

the pH of the mat, you can adjust the balance of plant 

development. 

When plants become vegetative, the pH of the mat 

begins to rise. In this case, return the required range by 

lowering the pH of the irrigation solution to 5.0. 

If the pH in the mother decreases, the plants be-

come generative. In this case, the pH of the nutrient so-

lution is raised to 6.0. 

During cultivation, you should systematically 

check the composition of the solution - extracts from 

the mats, especially the salt content and pH, which 

should be monitored every few days in several places 

in the greenhouse, and the content of trace elements - 

every 14 days. The solution from the mats for analysis 

is taken with a syringe or a special device for sampling. 

The range of optimal values of the concentration 

of elements in the mat for cultivation is influenced by 

the variety and agronomic conditions. Currently, the 

optimal range of concentration of elements in the peak 

of plant vegetation is considered to be equal to 2.8 - 4.2. 

An increasing level of EC indicates drying of the sub-

strate or indicates excessive accumulation of elements 

in the mat. Maintaining a high ES for a long time leads 
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to root damage. Too low EC indicates overwetting of 

the substrate or insufficient amount of nutrients in rela-

tion to the requirements of plants. This phenomenon is 

often observed when overloading plants with fruit. 

At higher EC, the absorption of Ca and Mg de-

creases and increases by K. The concentration of solu-

tions increases gradually, while the one-time increase 

in ES should not exceed 0.5 mSm / cm. The level of the 

ES solution should lead to the corresponding ES solu-

tion in the mats. Depending on the growing period, the 

composition of the solution changes and the level of el-

ements in the drainage from the mat depends on this 

[4]. 

Potassium is the most important nutrient, espe-

cially in the plant world. With a lack of potassium in 

the substrate, the plants develop very poorly, the yield 

decreases, so about 90% of the extracted potassium 

salts are used as fertilizers. The most important potas-

sium fertilizers are natural potassium salts sylvinite 

(mKCl۰nNaCl) and kainite (KCl۰MgSO4۰H2O). Po-

tassium sulfate K2SO4, which is not hygroscopic and 

does not agglomerate, is also used as fertilizer. Potas-

sium nitrate KNO3 is both a source of both potassium 

and nitrate nitrogen for the plant. Saussure first sug-

gested the need for potassium for plants in 1804 on the 

basis of an analysis of plant ash, in which potassium 

was always present. Liebig then concluded that potas-

sium fertilizers were needed. The first experimental 

data on the absolute need for potassium in plants were 

obtained by Salm-Gorstmar in 1846 [5,6]. 

Potassium is one of the three basic elements that 

are needed for plant growth along with nitrogen and 

phosphorus. Unlike nitrogen and phosphorus, potas-

sium is the main cellular cation of K+. In cells, these 

ions are found mainly in the protoplasm. Part of the ions 

is in the cell sap, the other part is absorbed by the struc-

tural elements of the cell. In its absence, plants primar-

ily disrupt the structure of the membranes of chloro-

plasts - cellular organelles in which photosynthesis 

takes place. Externally, this is manifested in yellowing 

and subsequent death of leaves. When potassium ferti-

lizers are applied to plants, the vegetative mass, yield 

and resistance to pests increase [7]. 

Potassium is found in fruits, stems, roots and 

leaves, and in the vegetative organs it is usually more 

than in fruits. Another characteristic feature: young 

plants have more potassium than old ones. As the indi-

vidual organs of plants age, potassium ions move to the 

points of most intense growth. The role of potassium in 

the nutrition of tomatoes is significant, because potas-

sium provides the formation of ovaries and new stems, 

as well as the active assimilation of various carbon di-

oxide. In fact, it is an elixir of youth for plant cells. Po-

tassium increases immunity by accelerating the for-

mation of carbohydrates. Contributing to the accumu-

lation of carbohydrates in plant cells, potassium 

increases the osmotic pressure of cell sap and thus in-

creases the cold resistance and frost resistance of plants. 

Potassium plays an important role in the synthesis and 

renewal of proteins in plants. In its absence, protein 

synthesis is sharply reduced and at the same time there 

is a breakdown of old protein molecules. The positive 

effect of potassium on protein synthesis is due, firstly, 

to its effect on the accumulation and transformation of 

carbohydrates (and the latter, as is known, in the pro-

cess of respiration form ketoacids - a material for build-

ing aminoacids) and, secondly, to increase under the in-

fluence potassium activity of enzymes involved in pro-

tein synthesis. Accumulating in chloroplasts and 

mitochondria, potassium stabilizes their structure and 

promotes the formation of ATP. Potassium increases 

the hydrophilicity of protoplasm colloids; this reduces 

transpiration, which helps plants better tolerate short-

term droughts. Similarly, this element stimulates the 

growth of the root plant and makes the stem stronger 

and firmer, thereby reducing the effect of "lodging the 

tops" [8]. 

The optimal potassium content for tomato culture 

should be 300-600 mg/l of substrate. Young plants need 

less potassium. During the period of intensive growth, 

the need for potassium increases, and then the content 

is maintained at the upper level, which takes into ac-

count the additional requirements of hybrid varieties. 

Table 1. 

Requirements for potassium content in the substrate of mineral wool in different periods of tomato growth 

№ Indicator Growth period 

A B C D E F G 

1. ЕC 2,44 2,38 2,57 2,54 2,55 2,56 2,59 

2. рН 5,5 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

3. К+, mg/l 340 240 330 370 380 380 390 

 

where A is the standard; 

B - impregnation of mats; 

C - from 1 to 3 tassels; 

D - from 3 to 5 tassels; 

E - from 5 to 10 tassels; 

F - from 10 to 12 tassels; 

G - mass fruiting. 
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Proper supply of plants with potassium has a ben-

eficial effect on the color and ripening of fruits, espe-

cially in times of lack of light, and also has a positive 

effect on plant life and provides better fruit quality. 

Signs of potassium deficiency are as follows: on 

the old leaf, starting from the edges of the leaf blade, 

changes color from green to lemon yellow, necrosis ap-

pears, the color of the fruit becomes uneven, there are 

light spots on the red fruit; there is a breakage of flower 

tassels with fruits at the base, which prevents their 

proper growth in the tassel. Increased signs of potas-

sium deficiency always occur with an excess of nitro-

gen. Then a poorly visible green spot appears on poorly 

colored fruits, which persists on the fruit for a long 

time. In addition, the wrong color of the fruit can be 

caused by viruses and high temperatures. 

Young plants need less potassium than nitrogen, 

during the period of intensive fruit growth there is a 

need for potassium, and then the ratio of N:K should be 

1:1.5. At simultaneous need for nitrogen it is expedient 

to use potassium nitrate (KNO3). 

The low content of potassium in the substrate de-

termines not only the quantity but also the quality of the 

harvest. Little used in practice, the method of prevent-

ing the fracture of improperly formed tassels under the 

weight of the fruit, is a very gentle damage to the layer 

of epidermis at the bottom, resulting in a layer that can 

withstand heavy loads. It is very convenient and effec-

tive to use brush holders at an early stage of growth af-

ter tying the fruit. 

Without potassium, the fruit of the tomato will be 

less sugary and more acidic, compared to the tomato, in 

the diet of which potassium is present in the required 

amount, which means that the need for potassium is es-

pecially important during fruiting and pouring the fruit. 

Excess potassium in the substrate is also harmful 

for tomatoes. Poor plant growth in the early stages, 

elongation of the internode, light green color of the 

leaves - all this is a sign of excess potassium. In the later 

stages, plant growth slows down; spots appear on the 

leaves, they wither and fall off, local damage, necrotic 

tissues [9,10]. 

To quantify potassium, the method of flame 

atomic emission photometry of a water body is used. 

Flame photometry is a type of spectral analysis based 

on the emission (absorption method) or absorption (ab-

sorption method) of light energy by atoms of elements 

in a flame. The radiation and absorption of light is re-

lated to the processes of transition of atoms from one 

energy state to another. During the transition of atoms 

from a lower to a higher energy level, the absorption of 

light is always forced as a result of the influence of ex-

ternal radiation with a certain frequency [11]. 

Analysis by flame photometry is performed using 

devices called flame photometers (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Flame photometer BWB-XP 

 

In this device, the analyzed solution is converted 

into an aerosol by means of a spray, which is injected 

into the flame of a gas burner (light gas, acetylene, hy-

drogen, propane, etc.). In the flame there is evaporation 

of the solution, ionization of solutes. At a sufficient 

flame temperature, the atoms of the elements are easily 

excited and go into an excited state, which is character-

ized by the movement of external (valence) electrons to 

higher energy levels. The atom can be in the excited 

state for only a fraction of a second (10-7-10-8s), after 

which the electrons return to or close to their original 

levels. The latter process is accompanied by the release 

of portions of energy (quanta of light), the set of which 

forms a light flux (radiation) with a certain wavelength 

for each element. The radiation colors the flame, and 

the intensity of its color is proportional to the content 

of the chemical element in the solution used for quanti-

tative analysis [12]. 

The aim of this study was to trace the fluctuations 

of the quantitative content of potassium in the substrate 

for two weeks and to investigate the effect of the quan-

titative content of potassium on the growth and devel-

opment of tomato plants of the greenhouse variety 

"Campari". 

Materials and methods 

The object of the study were tomatoes of the vari-

ety "Campari" (cocktail) during the period of mass 

fruiting (after 12 tassels). Tomatoes were fed according 

to the recipe shown in table 2. 
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Table 2. 

Uterine solution for tomato during flowering 12 tassels 

Tank А (kg/1m3) Tank B (kg/1m3) 

Ca(NO3)2 – 95,0 

KNO3 – 30,0 

HNO3 – 1,0 l 

 

Chelate Fe (11%) – 0,76 

HNO3 (57%) – 31 l pH=5,5 

KNO3 – 12,9 

KH2PO4 – 17,0 

K2SO4 – 43,5 

MgSO4 – 46,7 

 

Microelements: g/m3 

MnSO4 (32%) – 174 

ZnSO4 (23%) – 61,5 

Borax (15%) – 135  

CuSO4 (25%) – 14  

Molybdate Na (40%) – 12  

 

Sampling for nutrients was performed for two 

weeks with a frequency of three times a week. 

Quantitative potassium content was determined in 

mineral wool extracts using a BWB-XP flame photom-

eter using a propane-butane mixture. The BWB-XP 

flame photometer is a high-quality and high-perfor-

mance device that uses modern technology to quantify 

5 elements (Na, K, Li, Ca and Ba) with high accuracy. 

Calibration of the device was performed using solu-

tions of potassium chloride of the following concentra-

tions: 50, 100, 250, 500 and 1000 mg/l, the reference 

solution was deionized water. 

Results and discussion 

During a series of experiments, the potassium con-

tent in mineral wool extracts was determined. 

Data on the change in potassium content in the 

substrate are shown in table 3. 

Table 3. 

Quantitative content of potassium, mg/l for tomato in the extract of mineral wool 

№ Indicator 
Allowable level Date of sampling 

Average value 
low high 03.08 05.08 07.08 10.08 12.08 14.08 

1. рН 5,0 6,5 5,7 5,6 5,8 6,1 5,9 5,8 5,82 

2. ЕC, mSm/cm 2,5 5,0 4,7 4,6 4,8 5,1 4,9 5,0 4,85 

3. К+, mg/l 253,5 390 328 308 336 387 375 377 351,8 

 

The well-won tributes, the value of acidity, the 

concentration of salts and the concentration of ions in 

calories in pre-juvenile knots appeared between the 

norms. For usunennya of the adjusted value of EC in 

mats up to 5.1 mSm/cm, the mats were promoted with 

a path, the frequency of irrigation was reduced and the 

rate of EC was reduced from 3.04 to 2.8 mSm/cm. For 

a whole bulo, it is recommended to change the amount 

instead of the good ones in the mother liquor, to reach 

the value of 390 mg/l potassium-ion, which is due to 

the growth of "G" tomato. In such a rank, regulating the 

level of the nutritive vivification of tomatoes, it is pos-

sible by a significant world to infuse on their produc-

tivity and quality of the acquired products. 

Conclusions 

1. The modified method of flame photometry for 

the analysis of extracts from mineral wool is rather sen-

sitive, simple and is recommended for use in serial an-

alyzes. 

2. The determined content of potassium salts 

(351.8 mg/l) was optimal for growing tomatoes during 

the period of mass fruiting. 

3. By conducting regular tests it is necessary to 

monitor changes in the content of batteries. If the re-

sults of the analysis reveal a deficiency or excess of an 

element, then adjust the composition of the nutrient so-

lution. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе основное внимание уделено оценке первичной, или ожидаемой, пожароустойчивости насаж-

дений, в случае возникновения первого природного пожара средней интенсивности в данных условиях 

местопроизрастания. 

Из всего многообразия повреждаемости древостоев при лесном пожаре выделен отпад деревьев. Вы-

делено две группы факторов влияющих на послепожарный отпад - относительно постоянных (лесовод-

ственых) и меняющихся, в зависимости от температуры воздуха, скорости ветра, влажности горючих ма-

териалов и др. Для оценки влияния различных факторов применен метод многофакторного анализа. 

ABSTRACT 

The paper focuses on the assessment of the primary, or expected, fire resistance of plantings, in the event of 

the first natural fire of medium intensity in these conditions of local growth. 

From all the variety of damage to stands in a forest fire, the fall of trees is highlighted. There are two groups 

of factors that affect the post - fire fall-relatively constant (forestry) and changing, depending on the air tempera-

ture, wind speed, humidity of combustible materials, etc. To assess the impact of various factors, the method of 

multivariate analysis was used. 

Kлючевые слова: первичная пожароустойчивость, многофакторный анализ, ртпад древостоя, стати-

стическая обработка, лесоводственные факторы, пирологические факторы, климатические условия. 

Keywords: primary fire resistance, multivariate analysis, stand fall, statistical processing, forestry factors, 

pyrologic factors, climatic conditions. 

 

Одной из важных задач лесной пирологии 

остается исследование первичной пожароустойчи-

вости насаждений и ее оценка. Она необходима для 

расчета ущерба от пожара и планирования лесовод-

ственных мероприятий, позволяющих увеличить 

повышение пожароустойчивости насаждений, 

например, воздействуя на их структуру. 

Под термином «пожароустойчивость» мы 

предлагаем подразумевать степень потенциальной 

повреждаемости огнем различных компонентов 

биогеоценоза и ее лесоводственную значимость. В 

порядке уменьшения лесоводственной значимости 

компоненты биогеоценоза можно расположить сле-

дующим образом: древостой, подрост, живой и 

мертвый напочвенный покров, биологически ак-

тивная часть почвы. Наиболее полное представле-

ние о первичной пожароустойчивости того или 

иного насаждения можно получить располагая ком-

плексной оценкой повреждаемости всех перечис-

ленных компонентов. Очевидно, что получить та-

кую оценку в большинстве случаев весьма затруд-

нительно. На практике целесообразно оценивать 

степень повреждаемости наиболее ценных компо-

нентов конкретного биогеоценоза, с хозяйственной 

и экономической точек зрения. В исследуемых 

нами лесных биогеоценозах таковым компонентом 

является древостой. 

Повреждаемость древостоев при пожарах 

весьма многообразна. Она включает в себя образо-

вание нагара и подсушин, увеличение фаутности, 

снижение продуктивности и прироста древостоя. 

Однако наиболее существенным признаком повре-

ждаемости древостоев, по мнению многих исследо-

вателей [1;2;3], является послепожарный отпад де-

ревьев по запасу или количеству. Исследованиями 

установлено, что фактический послепожарный от-

пад деревьев обусловлен множеством факторов, о 

чем свидетельствует значительное количество ли-

тературы, посвященной этому вопросу [4;5;6]) и 

многих другие. Эти факторы в различных насажде-

ниях изменяются в широких интервалах, а их влия-

ние на пожароустойчивость насаждений имеет ком-

плексный характер. Установлено, что величина от-

пада определяется интенсивностью пожара и 
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различной огнестойкостью древесных пород. На 

интенсивность пожара влияют две группы факто-

ров: относительно постоянных, к которым отно-

сятся запас горючих материалов, состав насажде-

ний, возраст, полнота, количество и высота подро-

ста, и переменных, такие как, скорость ветра, 

влажность горючих материалов и другие. Общим 

фактором, в нашем случае, является интенсивность 

пожара или количества тепла на 1 м2 (ккалк/м2). 

Отпад деревьев в различных типах насаждений 

при прочих равных условиях отличается. Однако 

эта разница существенно слабее, чем, например, за-

висимость отпада от состава древостоя (примеси 

лиственных, %); среднего диаметра деревьев, при-

меси лиственных в подросте и подлеске, %; средней 

высоты (м.) и количестве подроста (тыс. шт./га). 

Очевидно, что из многих, меняющихся в ши-

роких пределах лесоводственных факторов, необ-

ходимо учесть наиболее важные, прямодействую-

щие, и дать им, по возможности, количественную 

оценку. Для оценки важности влияния каждого 

фактора на послепожарный отпад деревьев, была 

использована методика многофакторного анализа 

[7] и др. 

Целью нашего исследования исследования яв-

лялась оценка типов насаждений, служившими 

объектами исследований, по классам пожароустой-

чивости на случай вероятного воздействия природ-

ного пожара, в данных условиях места произоаста-

ния. 

Объекты и методика 

Исследования проводились группой ученых 

лаборатории лесной пирологии Института леса в 

период с 1960 по 1995 и с 2016 по 2018 годы. Район 

исследований приурочен к Западно-Сибирской рав-

нине и Средне-Сибирскому плоскогорью с коорди-

натами 84-900 в.д. и 52-600 с.ш. (8,9). Объектами ис-

следования были темнохвойные, сосновые, сме-

шанные хвойно-лиственные сообщества 

различного состава, возраста и полноты. Для реше-

ния поставленной задачи использовались наблюде-

ния на 90 временных пробных площадях, заложен-

ных в южно-таежных сосняках различных типах 

насаждений. При этом было учтено, что в прошлом 

на исследуемых пробных площадях пожаров не 

было. Насаждения преимущественно расположены 

на территориях Бириллюского, Большемуртин-

ского, Енисейского, Дзержинского, Кежемского, 

Усольского и Чуноярского лесхозов Красноярского 

края и северо-западных лесхозах Иркутской обла-

сти. 

В результате анализа наблюдений было выде-

лено три наиболее важных, и в то же время, легко 

измеряемых фактора: Х1 – запас горючих материа-

лов, кг/м2; Х2 – средний диаметр древостоя, см; Х3 

– примесь лиственных в составе древостоя, %; Ос-

новными уровнями факторов были приняты следу-

ющие градации: Х1 - 2,0 кг/м2; Х2 – 20 см; Х3 – 50 %. 

Соответственно принятым уровням интервалы ва-

рьирования факторов составляют: Х1 - 1,5 кг/м2; Х2 

– 2,0 см; Х3 –50 %. Матрица обработки полученных 

данных приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Анализ лесоводственных и пирологических факторов пожароустойчивости насаждений 

Номер опыта Среднестатистические 

кодированные значения 

Номер опыта Среднестатистические 

кодированные значения 

 Х1 Х2 Х3 У  Х1 Х2 Х3 У 

1 + (0,46) + (- 0,78) + (- 0,8) 90 5 + (- 0,42) + (0,12) - (- 0,6) 60 

2 - (-0,50) + (0,15) + (- 0,8) 80 6 - (- 0,33) - (- 0,33) - (- 0,8) 46 

3 + (0,42) - (0,42) + (- 0,8) 70 7 + (0,60) - (- 0,43) - (- 0,6) 66 

4 - (- 0,21) - (0,25) +(- 0,7) 40 8 + (1,0) - (0,14) - (- 0,6) 14 

 

Статистическая обработка экспериментальных 

данных по методу многофакторного анализа позво-

лила вывести интерполяционное уравнение: 

У = 58 + 5,5 х-1 - 6,3 х-2 – 35 х-3 , где 

У – ожидаемый процент отпада деревьев; х1, 

х2, х3 – указанные выше факторы. 

Значение факторов, влияющих на пожаро-

устойчивость насаждений и, как следствие, на про-

цент отпада деревьев при вероятном пожаре рас-

пределяется следующим образом: 

Х0 - 55,3 (неучтенные факторы); Х1 - 5,2; Х2 - 

6,0; Х3 - 33,5 

Анализ показал, что наибольшее влияние на 

послепожарный отпад деревьев оказывают не-

учтенные факторы (х0), о чем свидетельствует ве-

личина свободного члена в уравнении. Это объяс-

нимо, если учесть, что данные об отпаде древостоя 

собирались на площадях пройденных пожарами 

разной степени интенсивности горения. Из уравне-

ния видно, что второй по величине значения фактор 

– примесь лиственных в составе древостоев. С уве-

личением примеси лиственных отпад уменьшается. 

Количество горючих материалов (запас) и средний 

диаметр древостоя по своему значению примерно 

имеют они разную направленность. Так например, 

при увеличении запаса одинаково, однако отпад де-

ревьев увеличивается, а при увеличении диаметра – 

уменьшается. 

С использованием экспериментальных данных 

и полученного уравнения составлена шкала пожа-

роустойчивости сосновых насаждений (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Факторы, определяющие степень 

 пожароустойчивости насаждений 

Значение факторов и их оценка в баллах 

Состав пород (примесь лиственных), % >50/3 20 – 50/2 <20/1 

Средний диаметр древостоя, см >24/3 12 -24/2 <12/1 

Примесь лиственных в подросте и подлеске, % >60/3 30 -60/2 <30/1 

Средняя высота подроста, м <1/3 1 -2/2 >2/1 

Количество подроста, тыс. шт./га <0,4/3 0,4 -0,7/2 >0,7/1 

Запас горючих материалов, кг/м2 <0,5/3 0,5 – 2/2 >2/1 

 

Как видно из таблицы, шкалы составлены по 

шести, наиболее значимым факторам, влияющим 

на пожароустойчивость насаждений. Значения фак-

торов ранжированы применительно к трем классам 

пожароустойчивости насаждений: высокому, сред-

нему и низкому [8]. К высокому классу пожаро-

устойчивости отнесены насаждения в которых при 

вероятном пожаре отпад составит до 30% по числу 

деревьев, к среднему – от 31 до 70% и к низкому 

классу отнесены насаждения отпад в которых мо-

жет составить от 71 до 100% деревьев. Значение 

каждого фактора, соответствующее высокому 

классу пожароустойчивости, оценено тремя бал-

лами, среднему классу – двумя и низкому – одним 

баллом. Комплексный показатель пожароустойчи-

вости предложено рассчитывать суммированием 

баллов по факторам. Так как максимальная сумма 

по шести баллам составит 18, а минимальная – 

шесть баллов, предложена следующая градация по 

классам пожароустойчивости в баллах: до шести 

баллов – низкий класс; от семи до двенадцати вклю-

чительно – средний и от 13 до 18 – высокий класс 

пожароустойчивости. 

Таблица 3 

Количественная оценка лесоводственных и пирологических факторов пожароустойчивости насажде-

ний 
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1 

Ельник зе-

леномош-

ный 

>50% 

(3) 

>24 

(3) 

>60% 

(3) 

<,1,0 

(3) 

<0,4 

(3) 

<0,5 

(3) 
18 Высокий 

2 

Пихтарник 

кустарнич-

ковый зе-

лено-мош-

ный 

>50% 

(3) 

>24 

(3) 

<20% 

(1) 

<1,0 

(3) 

0,4-0,7 

(2) 

<0,5 

(3) 
15 Высокий 

3 

Ельник 

травяно-

болотный 

>50% 

(3) 

<24 

(2) 

<20% 

(1) 

<1,0 

(3) 

0,4-0,7 

(2) 

>2,0 

(1) 
12 Средний 

10 

Кедровник 

травяно-

болотный 

>50% 

(3) 

>24 

(3) 

<20% 

(1) 

>0,5 

(2) 

>0,7 

(1) 

>2,0 

(1) 
11 Средний 

29 

Пихтарник 

разнотрав-

ный 

<20% 

(1) 

<12 

(1) 

<60% 

(2) 

>2,0 

(1) 

0,4-0,7 

(2) 

>2,0 

(1) 
8 Средний 

25 

Сосняк 

разнотрав-

ный 

<20% 

(1) 

<12 

(1) 

<20% 

(1) 

>2,0 

(1) 

0,4-0,7 

(2) 

0,5 – 2 

(2) 
8 Средний 

28 

Сосняк 

разнотрав-

ный 

<20% 

(1) 

<12 

(1) 

<20% 

(1) 

>2,0 

(1) 

<0,4 

(3) 

>2,0 

(1) 
8 Средний 

12 

Ельник 

разнотрав-

ный 

20-50% 

(2) 

<24 

(2) 

<20% 

(1) 

>0,5 

(2) 

0,4-0,7 

(2) 

0,5 – 2 

(2) 
11 Средний 

14 
Березняк 

сфагновый 

<20% 

(1) 

<24 

(2) 

<20% 

(1) 

>0,5 

(2) 

0,4-0,7 

(2) 

0,5 – 2 

(2) 
10 Средний 
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36 

Сосняк 

разнотрав-

ный 

<20% 

(1) 

<24 

(2) 

<20% 

(1) 

>0,5 

(2) 

0,4-0,7 

(2) 

0,5 – 2 

(2) 
10 Средний 

7 

Осинник 

лабазни-

ково хво-

щевый 

<20% 

(1) 

>24 

(3) 

<20% 

(1) 

>0,5 

(2) 

0,4-0,7 

(2) 

>2,0 

(1) 
10 Средний 

 

Результаты и их обсуждение 

В таблице 3 представлены результаты количе-

ственной оценки первичной ожидаемой пожаро-

устойчивости насаждений на опытных участках, 

т.е. условно ожидаемый отпад деревьев в случае 

возникновения пожара средней интенсивности. В 

качестве примера проанализированы лесоводствен-

ные и пирологические факторы, которые могут 

влиять на послепожарный отпад деревьев. К лесо-

водственным факторам отнесены: тип насаждений, 

состав пород (примесь березы и осины в составе 

древостоя,%); средний диаметр деревьев; средняя 

высота подроста; примесь лиственных в составе 

подроста и подлеска и его количество. К пирологи-

ческим факторам, в данном случае, нами отнесен 

запас (фитомасса) горючих материалов. Каждому 

фактору дана условная оценка в баллах по выше 

упомянутой шкале (табл.2); определена общая 

сумма баллов по всем факторам и по ней определен 

класс пожароустойчивости каждого насаждения, 

который определяет вероятный отпад деревьев в 

случае возникновения природного пожара. Оказа-

лось, что из 11 репрезентативных пробных площа-

дей, девять (81,8%) относятся среднему (2) классу 

пожароустойчивости, и две (18,2%) - к высокому 

классу (1). 

Первоочередные мероприятия должны осу-

ществляться в насаждениях со средним классом по-

жароустойчивости, чтобы предотвратить большой 

отпад деревьев в случае вероятного пожара. К ме-

роприятиям, повышающим пожароустойчивость 

насаждений можно отнести рубки ухода, позволя-

ющие увеличить соотношение хвойных и листвен-

ных пород, также способствующие увеличению 

среднего диаметра основной породы. С целью 

уменьшения массы горючих материалов можно 

проводить их профилактическое выжигание с со-

блюдением технологий контролируемых выжига-

ний и правил пожарной безопасности в лесах Си-

бири [9; 10;11]. 
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ABSTRACT 

Winter barley can give high grain yields only on fertile soils and for the application of a sufficient amount of 

fertilizers. Therefore, in modern intensive technologies, the use of mineral fertilizers has an important place. It is 

especially important to carry out nitrogen fertilization of crops, which should be moderate in autumn and during 

tillering and the formation of elements of the yield structure. 

Plants assimilate nitrogen most intensively during the period of active growth - from the spring tillering phase 

to the heading phase. Introduction of diammofosk N10P26K26 + N34 for top dressing in the phase of the beginning 

of tillering + N46 the beginning of the emergence of plants into the tube under pre-sowing cultivation for growing 

winter barley winter barley plants and foliar feeding with urea at a dose of N8 + microfertilizer Ecolist at a rate of 

4,0 l/ha contributed to the opportunity to obtain grain yield of winter barley varieties Atlant Mironovsky at the 

level of 6,81 t/ha, Paso variety – 7,29 t/ha, which is more for the control plots without fertilization, by 4,97-5,23 

t/ha. 

Keywords: winter barley, agrocenosis, technology, mineral fertilizers, microelements, productivity. 

 

Formulation of the problem. 

Grain production is the most problematic issue in 

our country's agriculture. The current level of yield of 

winter crops (winter wheat, rye, triticale, barley) can 

not be considered satisfactory, and the frequent recur-

rence of years when crops die makes grain production 

in the state unstable. Nevertheless, even in these condi-

tions, advanced farms receive 45–50 c/ha of grain [4]. 

Barley in Ukraine was and remains one of the 

leading crops, because the grain is the most balanced in 

amino acid composition and approaches in terms of 

feed qualities to standard concentrated feeds. 

Winter barley is the main fodder and industrial 

crop in the grain balance of Ukraine. The sown area of 

winter barley is about 1,0–1,2 million ha, and there is a 

tendency to increase [1]. The main reason for its rapid 

spread is that winter barley is one of the most produc-

tive winter crops. 

In the system of measures aimed at growing and 

production of barley grain, the use of mineral fertilizers 

is important, as they significantly increase its produc-

tivity. Grain gains from the use of mineral fertilizers 

can reach up to 50%. Such a reaction of barley to ferti-

lizer application is one of the important conditions for 

further expansion of its sown areas in Ukraine [8]. 

To date, the potential level of yield of winter bar-

ley varieties is not fully realized. Creation and improve-

ment of intensive technologies for growing winter bar-

ley, with a high level of adaptability for specific grow-

ing conditions, given the significant climate change in 

recent years - a very important issue for agro-industrial 

production of Ukraine and requires an immediate solu-

tion. 

Therefore, selection of grades, efficiency of appli-

cation of various systems of fertilizers are questions 

which it is expedient to study in each soil - climatic 

zone of Ukraine, in particular in Vinnytsia region. 

Analysis of recent research and publications. 

Winter barley occupies a significant part in the 

production of grain in the agro-industrial complex of 

Ukraine. It is a valuable grain, fodder and food crop. Its 

main areas have recently been concentrated only in the 

southern regions, and now - in other regions of Ukraine. 

Ukraine is one of the five largest grain producers: 

9.9 million tons were harvested in the 2016/2017 mar-

keting year, the fourth highest in the world. Only Aus-

tralia, Russia and the EU receive more barley grain. 

Domestic consumption of barley in Ukraine is 3.9 

million tons, so more than half of grain products are ex-

ported. The yield of winter barley has increased from 

2,0 t/ha to 3,4 t/ha over the last 7 years, but it is unfor-

tunately twice lower than the EU (7,0 t/ha) [11]. 

A number of scientists Gamayunova V.V., Pan-

filova A.V., Baklanova T.V., in their work note that re-

cently there has been a decrease in sowing areas under 

barley, especially spring, while in winter over the past 

eight years, they have grown almost threefold. The total 

sown area under barley significantly decreased from 

3,9 million hectares in 2000 to 2,5 million hectares in 

2018 [5]. 

The advantage of winter barley is that due to ear-

lier ripening, it is able to avoid moisture deficiency in 

late summer, which observed almost annually. Thanks 

to better plant development, it is easier to tolerate 

drought. But at the same time, winter barley is more 

demanding to agricultural technology, more affected by 

disease [15]. 

Among the reasons for the low yield of winter bar-

ley is that it does not take into account the peculiarities 

of intensive technology of its cultivation, in particular 

introduction of modern high-yielding varieties, appli-

cation of recommended norms of mineral fertilizers, 

sowing dates, preparations that increase winter hardi-

ness and plant productivity, etc. 
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The main component of the ecological system of 
the field is a variety adapted to agroecological condi-
tions, which with the appropriate culture of zonal agri-
culture contributes to an increase in yield by 10-50%. 
Signs of ecological adaptability of varieties are differ-
ent duration of the growing season, high frost, winter 
hardiness, drought resistance, high resistance to lodg-
ing and diseases, grain weight from the ear, harvest in-
dex, resistance to environmental stressors, environmen-
tal plasticity, etc, so breeding programs are focused on 
stable yields and grain quality [6, 10]. 

Breeders are doing a lot of fruitful work. It is 
thanks to them that we have varieties of winter barley 
with a potential yield of 60 - 70 c/ha and more [3]. In 
most regions of our country instead of extensive varie-
ties began to grow intensive with high yield potential, 
such as: Valkyrie, Academic, Storm, Vintmalt, Gala-
tian, Luran, Mascara, Snow Queen, Hobbit, Ninth Shaft 
and others. They have increased photosynthetic ability, 
make good use of high agro background conditions, 
better respond to the introduction of optimal doses of 
organic and mineral fertilizers [7]. 

Intensive technologies for growing winter barley 
involve the widespread use of mineral fertilizers. To 
produce 6 t/ha of grain with the appropriate amount of 
straw, it consumes 180 kg of nitrogen, 80 kg of phos-
phorus and 155 kg of potassium. Barley responds well 
to both mineral and organic fertilizers. The fertilizer 
system involves the application of phosphorus and po-
tassium fertilizers under the main tillage, and nitrogen 
- mainly during the spring-summer growing season. In 
this case, according to the Myronivsky Institute of 
Wheat NAAS, the best ratio of nutrients N: P: K is 1,5: 
1: 1 or 2,0: 1: 1 [9]. 

The use of mineral fertilizers promotes better till-
ering of plants. This formation of crops improves the 
realization of the potential of the elements of ear 
productivity by the number of grains in the ear and the 
weight of the grain. 

Nitrogen stimulates growth processes, increases 
the intensity of respiration and metabolism. Excess or 
lack of nitrogen in the soil has a negative effect on the 
peculiarities of plant development. Excess nitrogen 
leads to excessive vegetative growth and strong tiller-
ing of plants and their subsequent lodging. The root 
system increases less than the aboveground mass. 

Plants are less hardened. Nitrogen deficiency is 
manifested in the fact that the plants turn yellow and 
then die. The root system develops relatively well in the 
soil, and the ratio of the aboveground part of the plant 
to the roots narrows. Plants are better hardened. Nitro-
gen enters the plant from the first days of its growth to 
milk or full maturity, but the maximum use of nitrogen 
by winter barley is during the tillering and tube phases. 
Depending on the growing conditions, with a grain 
yield of 60 c/ha, nitrogen removal of winter barley from 
the soil is 120 - 128 kg/ha [14]. 

Phosphorus stimulates the development of the root 
system, ear formation, accelerates ripening. Lack of 
phosphorus in the nutrient medium delays the use of ni-
trogen by the plant. Protein synthesis is also inhibited 
if the level of phosphorus nutrition is reduced. Phos-
phorus fertilizers affect the development of plants, in 
particular the root system, and increase bushiness. Bar-
ley needs phosphorus fertilizers during the first 4 - 5 
weeks of the growing season. It is established that phos-

phorus starvation in the earliest period cannot be com-
pensated by the next good supply of this element. Re-
moval of phosphorus by winter barley from the soil at 
a yield of 60 c/ha of grain is 42 - 90 kg/ha. 

Potassium intensively enters plants from the first 
days of growth and before flowering. Lack of potas-
sium in the soil leads to reduced plant growth; at the 
same time plants strongly react to extreme fluctuations 
of temperature and moisture in soil; grain quality dete-
riorates, its nature decreases, yields fall. Potassium has 
a certain effect on the formation of the root system, in-
creases the number of thin roots, which enhances the 
overall absorption surface of the root system. Potas-
sium also increases stem strength and reduces plant dis-
ease. 

Cereals, in addition to N, P, K can not do without 
trace elements, especially Cu and Mn. Therefore, in 
farms that attach great importance to the correct tech-
nology of copper and manganese should be provided. 
A very good effect is given by micronutrient feeding 
during drought, in cold weather conditions and also 
with the introduction of high doses of nitrogen and 
phosphorus-potassium fertilizers. The introduction of 
Ecolist in the exit phase into the tube increases the num-
ber of spikelets and grains in the ear, and subsequently 
- an increase in yield to 5 kg/ha [12]. 

Great importance of plant nutrition is currently 
given to foliar plant nutrition. Foliar feeding is used as 
an operative way to eliminate the symptoms of nutrient 
deficiency, because the absorption of nutrients by the 
leaf is much faster than when absorbed by the roots. 
Microfertilizers are applied to the sheet by spraying. 
Mineral salts from weak solutions can penetrate into a 
plant through leaves, and at the same time exchange ad-
sorption is shown. Therefore, foliar feeding has been 
used in many technologies for growing crops. Foliar 
treatment with various mineral elements is actively 
used to increase the yield and grain quality of various 
cereals, including winter barley. On the one hand, foliar 
treatment of plants allows them to make full use of min-
eral elements and at the same time reduce the anthropo-
genic load on the environment by reducing the level of 
soil mineralization. On the other hand, such treatment 
stimulates the root absorption of the same element or 
other elements by stimulating growth processes in the 
root. Foliar treatment, which is used in periods of low 
soil moisture, provides rapid absorption of mineral ele-
ments by the leaf surface. This increases yields and im-
proves the quality of plant products [13]. 

The technology of foliar application of fertilizers 
is a unique, dynamic and effective method of feeding 
winter barley. Foliar feeding provides an excellent so-
lution when the root system of plants does not function 
optimally or harvesting through the soil does not work. 
This form of fertilization is ideal when root uptake is 
disrupted by factors such as excessively cold or warm 
soils, high soil pH, high weed competition, or nematode 
infestation. Foliar fertilizers are also ideal for use as a 
precaution to avoid defects and reduce stress. 

Thus, the analysis of literature sources shows that 
in Ukraine it is possible to obtain high and stable grain 
yields of winter barley, but a more complete and ra-
tional use of agri-environmental potential of the zone 
of its cultivation is possible only with the improvement 
of the existing elements of the technology of cultiva-
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tion, and therefore the study of the application of min-
eral fertilizers and varietal resources for crop produc-
tivity is relevant. 

The purpose of research. Identify the features of 
the formation of grain productivity of winter barley on 
gray forest soils depending on the optimization of ni-
trogen nutrition of winter barley plants and different 
doses of mineral fertilizers, the peculiarities of their in-
fluence on the formation of winter barley varieties. 

Material and methods of research. The research 
was conducted in the research field of Vinnytsia Na-
tional Agrarian University. The soil at the experimental 
site is gray forest medium loam. According to the agro-
chemical survey, the humus content in the arable layer 
is low - 3%. The content of light hydrolyzed nitrogen 
(according to Cornfield) is low – 7,0-8,0; mobile phos-
phorus (according to Chirikov) high - 16,0-19,4; ex-
changeable potassium (according to Chirikov) in-
creased – 9,5 mg/100 g of soil. Hydrolytic acidity is 
high and is 4,32 mg-eq./100 g of soil. In terms of met-
abolic acidity, pH 5,0-5,4 is a medium-acid soil. The 
soil of the experimental site and its agrochemical pa-
rameters are typical for this area and suitable for grow-
ing winter barley. 

In studies, the precursor of winter barley was soy-
beans. Under pre-sowing cultivation, complex diamo-
phos fertilizers were applied. Sowed in the third decade 
of September with a grain seeder SZ-3,6. The method 
of sowing in the experiment is ordinary row, with a row 
spacing of 15 cm. 

The seeding rate was 4,0 million similar seeds per 
1 ha. Depth of seed wrapping in the soil 5-6 cm. In or-
der to improve the conditions for its germination, soil 
compaction was carried out with ring-spur rollers 
3KKSH - 6A. 

Sowing was carried out with varieties of winter 
barley Atlant Myronivsky and varieties of foreign se-
lection Paso. For spring fertilization of crops used (am-
monium nitrate – 1,0 kg/ha). During the growing sea-
son of plants of the studied varieties of winter barley 
care for crops consisted of early spring harrowing and 
application in the early phase of the tube growth regu-
lator Modus at a rate of 0,5 l/ha, herbicide Agritox at a 
rate of 1 l/ha, fungicide GreenFortF norm of 2,0 l/ha 
and two treatments with insecticide Knockout at the 
rate of 0,15 l/ha. Nitrogen fertilizers and microfertiliz-
ers were applied according to the research options. The 
estimated area of the plots is 42 m2 with three repeti-
tions. The crop was harvested with a small Sampo-500 
combine. 

Presentation of the main research material. 
The highest and most stable grain yields of winter 

barley depend on the possibility of using the variety of 
soil and climatic conditions of cultivation at the maxi-
mum level, as well as the ability to overcome adverse 
meteorological factors that impair plant growth and de-
velopment. Therefore, new varieties must be character-
ized by a complex system of biochemical, physiologi-
cal and economically valuable traits and properties that 
ensure adaptability to specific growing conditions. 

In recent years, climate change has become appar-
ent in the central forest-steppe of Ukraine. Autumn and 
spring periods are often accompanied by drought, air 
storms. Precipitation is uneven, which is typical for the 
zone of unstable moisture. The summer months are ac-
companied by excessive drought, which often occurs 
during the grain filling phase of early cereals and causes 

a decrease in their yield. Under such conditions, there 
is a need to study the basic elements of the technology 
of growing winter barley in the context of climate 
change. 

Nitrogen nutrition is one of the determining fac-
tors in increasing crop productivity. With an acute 
shortage of organic fertilizers, minimization of legumes 
in crop rotations, the absence of perennial legumes, the 
traditional practice of agricultural production is vio-
lated, increases its sensitivity to the effects of abnormal 
climatic phenomena, reduced productivity. 

Under such conditions, a set of technological 
measures aimed at optimizing nitrogen nutrition be-
comes one of the key elements of sustainability and 
high productivity of agriculture. Winter barley reacts 
sharply to the shortage and excess of nitrogen fertiliz-
ers. Nitrogen deficiency reduces the yield and quality 
of barley grain, the excess causes lodging of crops, in-
creases grain losses during harvesting, which ulti-
mately leads to reduced productivity. Optimizing the 
forms, doses, methods and timing of nitrogen fertilizers 
are traditional agrochemical measures that can solve 
this problem. However, their effectiveness depends on 
the varietal characteristics of winter barley, the supply 
of nutrients to plants in the most critical periods of 
growth and development, the involvement in the ferti-
lizer system of micronutrients and growth regulators. In 
modern agriculture, high yields of winter barley are the 
result of optimization of agrochemical measures in va-
rietal agricultural techniques of growing this crop. 

Winter barley responds well to the application of 
mineral fertilizers, especially nitrogen. This is due to its 
intensive tillering and growth of vegetative mass and a 
short period of active absorption of nutrients from the 
soil. 

Studies have shown that in areas without mineral 
fertilizers, the number of productive shoots of the 
Ukrainian variety Atlant Myronivsky in 2019 was 
higher than in 2020 by 12 pieces/m2 and amounted to 
286 pieces/m2.  

First of all, this is due to climatic conditions, be-
cause 2020 was characterized by higher air tempera-
tures and reduced rainfall during the autumn-winter pe-
riod. On the average for two years of researches the 
quantity of productive shoots of this grade was within 
280 pieces/m2. In the areas where mineral fertilizers 
N10P26K26 + N34 were applied in the fertilization in the 
phase of the beginning of tillering of winter barley, the 
number of productive stems on average for two years 
of research was within 420 pieces/m2. 

The largest number of productive stalks of winter 
barley was observed in areas where mineral fertilizers 
N10P26K26 + N34 were applied in the fertilization in the 
phase of beginning of tillering + N46 in the beginning 
of plants in the tube, and foliar fertilization with urea in 
the dose of use N8 + microfertilizer Ecolist at a rate of 
4 l/ha in the phase of the end of the winter barley, the 
number of productive shoots of the variety Atlant My-
ronivsky was within 461 pcs/m2, which is more than in 
the control plots by 181 pcs/m2. 

Similarly, we can note the results of studies of va-
rieties of foreign selection of winter barley Paso. Thus, 
in the control areas where mineral fertilizers were not 
applied, the number of productive stems on average for 
two years of research was within 285 units/m2. 
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The highest number of productive shoots on aver-
age in two years 467 pcs/m2 was observed in those ar-
eas where mineral fertilizers N10P26K26 + N34 were ap-

plied in fertilization in the phase of beginning of tiller-
ing + N46 beginning of plants in the tube, and foliar fer-
tilization with urea in the dose of N8 + microfertilizer 
Ecolist at a rate of 4 l/ha (Table 1). 

Table 1 

Number of productive shoots of winter barley varieties depending on the application of mineral fertilizers 

Sort Application option 

Number of productive shoots, pcs / m2 

2019 

yr. 

2020 

yr. 
Among. 

+/- to 

counter. 

Atlantis  

Myronivsky 

Control (without fertilizers) 286 274 280 - 

N10P26K26 + N34 in fertilization in the beginning 

of tillering phase (Background) 
426 414 420 +140 

Background + N46 beginning of plants in the tube 454 436 445 +165 

Background + N46 the beginning of an exit of plants 

in a tube + N8 + Ekolist, 4 l/hectare in a phase the 

end of an exit in a tube 

467 454 461 +181 

Paso 

Control (without fertilizers) 289 280 285 - 

N10P26K26 + N34 in fertilization in the beginning 

of tillering phase (Background) 
433 420 427 + 142 

Background + N46 beginning of plants in the tube 458 449 454 +169 

Background + N46 the beginning of an exit of 

plants in a tube + N8 + Ekolist, 4 l/hectare in a 

phase the end of an exit in a tube 

473 461 467 + 182 

 

The main indicator of the efficiency of growing 

any crop is its yield. The problems of increasing the 

grain yield of winter barley are solved not only by se-

lection and genetic methods, fertilizers, but also by the 

use of microfertilizers, which are increasingly becom-

ing an integral part of intensive barley growing technol-

ogies. 

The positive effect of microfertilizers is due to the 

fact that they participate in the redox processes of car-

bohydrates in the environment. Under the influence of 

trace elements in the leaves improves the process of 

photosynthesis. 

The formation of high productivity of winter bar-

ley agrocenoses presupposes the availability of re-

sources for its cultivation technologies and favorable 

weather conditions. Therefore, the level of grain yield 

and its stability is significantly affected by weather con-

ditions. It should also be noted that the meteorological 

conditions that develop during the growing season of 

the crop, largely determine the effectiveness of a meas-

ure. The results of research on the use of fertilizer sys-

tems are aimed at maximizing the biological potential 

of barley, which cannot be achieved without taking into 

account meteorological conditions. 

The results of our observations indicate that the bi-

ological properties of varieties provided their specific 

reaction under certain agronomic and weather condi-

tions, which manifested itself in the formation of dif-

ferent productivity. More favorable weather and cli-

matic conditions in 2019 contributed formation of 

slightly higher grain yield of winter barley – 7,57 – 7,87 

t/ha depending on the studied variety (Table 2). 

Table 2 

Seed yield of winter barley varieties depending from the fertilizer system 

Sort Application option 

Yield, t/ha 

2019 

yr. 

2020 

yr. 

Aver-

age 

+/- to 

counter 

Atlantis 

Myronivsky 

Control (without fertilizers) 2,12 1,74 1,84 - 

N10P26K26 + N34 in fertilization in the beginning 

of tillering phase (Background) 
5,75 4,05 4,90 +3,06 

Background + N46 beginning of plants in the tube 6,90 5,16 6,03 +4,19 

Background + N46 the beginning of an exit of 

plants in a tube + N8 + Ekolist, 4 l/hectare in a 

phase the end of an exit in a tube 

7,57 6,04 6,81 +4,97 

 NIR 05 0,21 0,19 

Paso 

Control (without fertilizers) 2,26 1,86 2,06 - 

N10P26K26 + N34 in fertilization in the beginning 

of tillering phase (Background) 
6,32 4,46 5,39 +3,33 

Background + N46 beginning of plants in the tube 7,24 5,60 6,42 +4,36 

Background + N46 the beginning of an exit of 

plants in a tube + N8 + Ekolist, 4 l/hectare in a 

phase the end of an exit in a tube 

7,87 6,70 7,29 +5,23 

 NIR05 0,20 0,21 
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The maximum grain yield of winter barley on av-

erage for two years of research was formed when min-

eral fertilizers were applied for pre-sowing cultivation 

for growing winter barley at the rate of N10P26K26 + N34 

in fertilization in the phase of beginning of tillering + 

N46 beginning of plants in the tube of winter barley 

plants, and foliar fertilization with urea in the dose of 

N8 + microfertilizer Ecolist at the rate of 4 l/ha. Thus, 

for the cultivation of Atlant Myronivsky variety, the 

grain yield of winter barley was at the level of 6,81 t/ha, 

and of the Paso variety – 7,29 t/ha, which is 4,97-5,23 

t/ha more than the control plots ( Table 2). 

Thus, one of the main measures to obtain high 

grain yields of winter barley is scientifically sound ap-

plication of mineral fertilizers and foliar fertilization. 

Conclusions and prospects for further research 

The results of research have shown that in order to 

achieve the maximum high yield of winter barley grain 

it is necessary to apply scientifically sound norms of 

mineral fertilizers, and during the growing season to 

carry out foliar fertilization with microfertilizers. 

Application for pre-sowing cultivation for grow-

ing winter barley diamophos N10P26K26 + N34 in fertili-

zation in the phase of beginning of tillering + N46 be-

ginning of plants in the tube of winter barley plants, and 

carrying out foliar feeding with urea in the dose of N8 

+ Ekolist microfertilizer at a rate of 4,0 l/ha will help to 

obtain the grain yield of winter barley variety Atlant 

Myronivsky at the level of – 6,81 t/ha, Paso variety – 

7,29 t/ha, which is 4,97 more than the control plots -

5,23 t/ha. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены внесенные изменения в организацию бухгалтерского учета запасов. 

Сравниваются характеристики Положения бухгалтерского учета 5/01 «Материально-производственные 

запасы» и действующего Федерального стандарта бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы» по учету запасов. 

Раскрываются вопросы сходства и различия практики ведения бухгалтерского учета запасов до и после 

утверждения нового стандарта.  

ABSTRACT 

This article discusses the changes made to the organization of inventory accounting. The characteristics of 

the Accounting Regulation 5/01 «Material and production stocks» and the current Federal Accounting Standard 

5/2019 «Reserves» for inventory accounting are compared. The issues of similarities and differences in the practice 

of inventory accounting before and after the approval of the new standard are disclosed. 
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Постановка проблемы. В условиях развития 

международной экономики, процессов глобализа-

ции, расширения внешнеторговых отношений, уве-

личение объемов прямого иностранного инвести-

рования обусловили актуальность вопроса адапта-

ции отечественной практики учета к 

международным стандартам. Возможность устра-

нения или предупреждения влияния многих нега-

тивных внутренних и внешних факторов предо-

ставляет рационально организованный учет затрат 

и доходов. Финансовую отчетность предоставляют 

все организации независимо от применяемой си-

стемы налогообложения (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 13 Закона 

от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). 

Важным элементом, обеспечивающим эффек-

тивное функционирование деятельности любой ор-

ганизации, являются оборотные средства, в частно-

сти запасы. Они являются одним из основных со-

ставляющих баланса и оказывают значительное 

влияние на финансовый результат деятельности ор-

ганизации, поэтому, особое значение, имеет пра-

вильная организация учета запасов, включая ис-

пользование международного опыта. 

Анализ последних публикаций. До 

01.01.2021 года бухгалтерский учет материально-

производственных запасов в Российской Федера-

ции регулировали два основных нормативных до-

кумента:  

- Положения Бухгалтерского Учета 5/01 (далее 

- ПБУ 5/01) «Учет материально-производственных 

запасов», утвержденные приказом Минфина Рос-

сии от 9 июня 2001 г. №44н (с изменениями от 16 

мая 2016г.); 

- Методические указания по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов, 

утвержденные приказом Минфина России от 28 де-

кабря 2001г. № 119н (в редакции от 24.12.2010г.) 

На смену им 15 ноября 2019 года приказом 

Минфина утвержден новый Федеральный Стандарт 

Бухгалтерского Учета 5/2019 «Запасы» № 180н, 

вступивший в действие с 06.04.2020 (далее — 
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ФСБУ 5/2019). Требования, которые заложены в 

ФСБУ 5/2019, позволяют максимально приблизить 

российские стандарты бухгалтерского учета и рос-

сийский бухгалтерский учет к международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Положение по бухгалтерскому учету 5/01 

«Учет материально-производственных запасов» яв-

ляется, пожалуй, самым старым, хорошо изучен-

ным нормативным документом в области бухгал-

терского законодательства. Данное ПБУ было при-

нято в 2001 г., т.е. более 20 лет назад. За это время 

четыре раза вносились изменения в текст доку-

мента. Внесенные изменения носили несуществен-

ный характер и в основном сводились к приведе-

нию ПБУ в соответствие с другими нормативными 

документами по бухгалтерскому учету. В частно-

сти, из текста Положения были исключены: 

- порядок пересчета стоимости малоценных 

производственных запасов, приобретенных в ва-

люте; 

- ограничение по применению положений ПБУ 

5/01 для активов, используемых при производстве 

продукции, выполнении работ или оказании услуг 

либо для управленческих нужд организации в тече-

ние периода, превышающего 12 месяцев или обыч-

ный операционный цикл, если он превышает 12 ме-

сяцев; 

- понятие «суммовые разницы»; 

- метод ЛИФО. 

Таким образом, на данный момент возникла 

необходимость в разработке не просто новой редак-

ции ПБУ 5/01, а принципиально нового Федераль-

ного Стандарта Бухгалтерского Учета, который 

внес изменение в учет запасов, и обеспечивает при-

ближение российского учета к международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Целью данной работы является проведение 

сравнительного анализа ПБУ 5/01 «Учет матери-

ально-производственных запасов» и ФСБУ 5/2019 

«Запасы» для выявления изменений норм в регули-

ровании учета запасов, позволяющих наиболее пра-

вильно организациям внедрить положения стан-

дарта на практике. 

Изложение основного материала. Сравни-

тельный анализ ПБУ 5/01 «Материально-производ-

ственные запасы» и ФСБУ 5/2019 «Запасы» позво-

лил определить произошедшие изменения подхо-

дов к вопросам учета производственных запасов 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика ПБУ 5/01 «Материально-производственные запасы» и ФСБУ 5/2019 «За-

пасы» 

ПБУ 5/01 ФСБУ 5/2019 

Определение 

Материально-производственные  

запасы 
Запасы 

Состав активов 

- активы, используемые в качестве сы-

рья, материалов и т.п. при производ-

стве продукции, предназначенной для 

продажи (выполнения работ, оказания 

услуг); 

- активы, предназначенные для про-

дажи (в том числе готовая продукция 

и товары); 

- используемые для управленческих 

нужд организации. 

- сырье, материалы, топливо, запчасти, комплектующие изде-

лия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для произ-

водства продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

- инструменты, инвентарь, спецодежда, спец-оснастка, тара, 

другие аналогичные объекты, используемые при производстве 

продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, за исключением тех объектов, которые по правилам бу-

хучета относятся к основным средствам; 

- готовая продукция, предназначенная для продажи в ходе 

обычной деятельности организации; 

- товары, приобретенные у других лиц и пред-назначенные для 

продажи в ходе обычной деятельности организации; 

- готовая продукция, товары, переданные другим лицам в 

связи с продажей до момента признания выручки от их про-

дажи; 

- объекты незавершенного производства, в т.ч. продукция, не 

прошедшая всех стадий технологического процесса, а также 

затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг 

другим лицам до момента признания выручки от их продажи; 

- объекты недвижимого имущества, приобрет-нные или со-

зданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в 

ходе обычной деятельности организации; 

- объекты интеллектуальной собственности, приобретенные 

или созданные (находящиеся в процессе создания) для про-

дажи в ходе обычной деятельности организации. 
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Условия признания запасов как объекта учета 

Не определены 

Признаются в учете когда: 

- затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием 

запасов, обеспечат получение в будущем экономических вы-

год организацией (достижение некоммерческой организацией 

целей, ради которых она создана); 

- определена сумма затрат, понесенных в связи с приобрете-

нием или созданием запасов, или приравненная к ней вели-

чина. 

Не признаются запасами 

Активы, характеризуемые как неза-

вершенное производство. 

- финансовые активы, включая предназначенные для продажи; 

- материальные ценности других лиц, находящиеся у органи-

зации в связи с оказанием ею этим лицам услуг по закупке, 

хранению, транспортировке, доработке, переработке, сервис-

ному обслуживанию, продаже по агентским договорам, дого-

ворам комиссии, складского хранения, транспортной экспеди-

ции, подряда, поставки; 

- материальные ценности, полученные некоммерческой орга-

низацией для безвозмездной передачи гражданам или юриди-

ческим лицам. 

Оценка запасов  

Материально-производственные за-

пасы оцениваются по фактической се-

бестоимости. 

При признании, по фактической себестоимости 

После признания на отчетную дату – по фактической себесто-

имости или чистой стоимости продажи. 

Оценка при списании в производство 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- ФИФО. 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- ФИФО. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

Подлежит раскрытию информация:  

- о способах оценки МПЗ по их груп-

пам;  

- о стоимости МПЗ, переданных в за-

лог;  

- о последствиях изменений способов 

оценки МПЗ;  

- о величине и движении резервов под 

снижение стоимости материальных 

ценностей 

Подлежит раскрытию следующая информация: 

- балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного 

периода; 

- сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимо-

сти и обесценения на начало и конец отчетного периода и дви-

жения запасов за отчетный период; 

- в случае восстановления ранее созданного резерва под обес-

ценение причины, которые привели к увеличению чистой сто-

имости продажи запасов; 

- балансовая стоимость запасов, в отношении которых име-

ются ограничения имущественных прав организации, в том 

числе запасов, находящихся в залоге; 

- способы расчета себестоимости запасов; 

- последствия изменения способов расчета себестоимости за-

пасов; 

- авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные орга-

низацией в связи с приобретением, созданием, переработкой 

запасов. 

 

В связи с проведенным сравнением, можно от-

метить, что ПБУ 5/01 пользовался термином «мате-

риально-производственные запасы», но определе-

ние в положении отсутствует, вместо него ФСБУ 

5/2019 применяет термин «запасы» и сформулиро-

вано определение: «запасы - это активы, потребля-

емые или продаваемые в рамках обычного операци-

онного цикла организации, либо используемые в 

течение периода не более 12 месяцев» (п.3 ФСБУ 

5/2019). 

Исследованием установлено, что в ФСБУ 

5/2019 расширен перечень запасов за счет включе-

ния новых элементов, в частности за счет незавер-

шенного производства которое согласно ПБУ 5/01 

не включалось ранее в состав запасов, недвижимо-

сти и объектов интеллектуальной собственности, 

предназначенных для продажи.  

Считаем целесообразным уточнить, что ФСБУ 

5/2019 не включает в состав запасов финансовые 

активы; материальные ценности, принадлежащие 

другим лицам, но находящиеся в организации, 

например на хранении, переработке, сервисном об-

служивании; материальные ценности, полученные 

некоммерческой организацией для последующей 

безвозмездной передачи прочим лицам. 

Также в ФСБУ 5/2019 не выделены как отдель-

ный вид запасов специальные инструменты, при-

способления, оборудование и одежда. Методиче-

ские указания по их учёту отменяются, поэтому 
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предыдущие правила учёта применять больше 

нельзя. Затраты на приобретение инструментов, 

спецодежды и т.п. необходимо учитывать в общем 

порядке: 

- при использовании дольше 12 месяцев (или 

более одного операционного цикла продолжитель-

ностью более 12 месяцев), отражать в учёте в со-

ставе основных средств; 

- если меньше 12 месяцев — в качестве запасов 

по ФСБУ 5/2019, то есть с отнесением стоимости на 

расходы или на себестоимость готовой продукции 

(работ, услуг) в момент передачи в эксплуатацию. 

Что касается условий признания запасов, то 

проведенным исследованием установлено, что они 

не были определены ПБУ 5/01, теперь при призна-

нии запасов согласно ФСБУ 5/2019 в бухгалтер-

ском учете, необходимо соблюдение двух крите-

риев: 

- все расходы, которые понесла организация на 

получение или приобретение запасов, в будущем 

должны быть компенсированы получением эконо-

мических выгод; 

- сумма затрат на приобретение запасов — это 

определяемая величина. 

Исследование оценки запасов дает основание 

утверждать, что основным новшеством федераль-

ного стандарта является то, что теперь запасы необ-

ходимо оценивать дважды — при поступлении и на 

отчетную дату. Причем в первом случае правила 

оценки различных видов запасов будут суще-

ственно отличаться друг от друга.  

При поступлении запасы должны оцениваться 

по фактической стоимости - фактическая себестои-

мость представляет собой суммы расходов, направ-

ленные на приобретение активов, их доставку, до-

ведение до состояния, пригодного к использованию 

или продаже. Затраты, связанные с хранением, от-

ныне не включаются в фактическую себестоимость 

запасов, кроме случаев, когда хранение выступает 

одним из циклов технологического процесса.  

На отчетную дату запасы оцениваются по 

наименьшей из двух величин: 

- фактическая себестоимость; 

- чистая стоимость продажи запасов, определя-

емая организацией как предполагаемая цена, по ко-

торой организация может продать запасы в том в 

виде, в котором обычно продает их в ходе обычной 

деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, 

необходимых для их производства, подготовки к 

продаже и осуществления продажи. 

Произошли изменения в отношении списания 

запасов, так новый стандарт требует, чтобы запасы 

списывались в определенный момент времени: 

- признание выручки от продажи; 

- осуществление иного списания запасов; 

- отсутствие перспективы экономических вы-

год от дальнейшего использования; 

- невозможность использования в уставной де-

ятельности — для некоммерческих организаций. 

При этом в расходах должна отражаться балан-

совая стоимость запасов. Для каждого из указанных 

случаев расходы будут учитываться отдельно. 

Способы оценки списания запасов остались 

неизменными:  

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по себестоимости первых из поступивших в 

организацию запасов — метод ФИФО. 

Как показало проведенное исследование, в 

ФСБУ 5/2019 добавлен пункт 45, где указывается, 

что в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

должна раскрываться информация о сверке остат-

ков запасов на начало и конец отчетного периода и 

движения запасов за отчетный период (в разрезе 

фактической себестоимости, обесценения и вида 

запасов). В предыдущей редакции ПБУ 5/01 инфор-

мации о сверке не было. 

Выводы. В целом по результатам сравнения 

ПБУ 5/01 и ФСБУ 5/2019 мы можем констатиро-

вать, что федеральный стандарт Бухгалтерского 

учета 5/2019 существенно преобразовал стандарты 

российского учета. Изменения затронули незавер-

шенное производство, ранее не относившееся к по-

нятию «запасы», оценку запасов, порядок их списа-

ния, правила раскрытия информации о запасах в от-

четности. 

Таким образом, с 01.01.2021 года большая 

часть организаций обязаны ввести в свою работу 

нормы нового бухгалтерского стандарта ФСБУ 

5/20 в соответствии, с которым необходимо форми-

ровать финансовую отчетность за 2021 год. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья рассматривает исторические факты, приведшие к развитию теории политических рис-

ков, его этапы развития и становления. Приводятся исторические факты, ставящие вопросы политических 

рисков. Развитие теории политического риска дает представление о том, что экономические факторы про-

должают играть важнейшую роль в формировании итогового уровня политического риска и способствуют 

всестороннему учету и анализу при его расчетах, что и вызывает интерес к данной тематике. В статье 

сосредоточено внимание на изучении внешний среды и ее влияние на международные корпорации. В ка-

честве основополагающего фактора политического риска рассматриваются риски государственного вме-

шательства в деятельность иностранных компаний в стране размещения инвестиций и прежде всего, такие 

их проявления, как национализация и экспроприация собственности, наложение прямых ограничений на 

функционирование международного бизнеса. 

ABSTRACT 

This article examines the historical facts that led to the development of the theory of political risks, its stages 

of development and formation. Historical facts that raise questions of political risks are presented. The develop-

ment of the theory of political risk gives an idea that economic factors continue to play an important role in the 

formation of the final level of political risk and contribute to a comprehensive accounting and analysis in its cal-

culations, which arouses interest in this topic. The article is focused on the study of the external environment and 

its impact on international corporations. Risks of state interference in the activities of foreign companies in the 

country where investments are placed and, above all, such manifestations as nationalization and expropriation of 

property, the imposition of direct restrictions on the functioning of international business, are considered as a 

fundamental factor of political risk. 
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Исследование проблем, связанных с политиче-

ским риском, дает представление о том, что эконо-

мические факторы продолжают играть важнейшую 

роль в формировании итогового уровня политиче-

ского риска и способствует всестороннему учету и 

анализу при его расчетах. 

Представленная современная теория полити-

ческого риска, так же как и подавляющее большин-

ство других предметных областей прикладного по-

литического прогнозирования и анализа, сформи-

ровалась в США на рубеже 1950-1960 гг. Согласно 

версии, общепринятой среди западных специали-

стов, необходимость разработки проблемы обозна-

чилась после прошедших событий на Кубе в 1956 

г., к власти на острове пришло политическое руко-

водство во главе с Фиделем Кастро, что способ-

ствовало обобществлению собственности ино-

странных компаний.  

Однако, не следует полагать, что до этого вре-

мени деловое сообщество вовсе не пересматривало 

проблемы взаимодействия государства и бизнеса. 

Другое дело, что исследования событий, относя-

щихся к появлению политических рисков для биз-

неса в период до революционных преобразований 

на Кубе, проводилось уже постфактум, на волне по-

являющегося в деловом сообществе интереса к дан-

ной проблематике. Тем неимение, из наиболее 

громких случаев актуализации политического 

риска в международной практике хозяйственно-
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экономической деятельности стала национализа-

ция нефти-промышленной деятельности в Мексике 

в 1938 г. Однако необходимо отметить, что данная 

ситуация из-за достаточно высокой концентрации 

международного нефтедобывающего бизнеса отно-

силась лишь к узкому спектру компаний – так назы-

ваемых «нефтяных мэйджоров». (К таким компа-

ниям к началу Второй мировой войны относили 

Shell, BP, Mobil, Exxon, Texaco, Chevron, Gulf.) Дан-

ные фирмы в совокупности контролировали до 90% 

общемировой добычи нефти). Конечно же и иссле-

дования политического риска проводились преиму-

щественно внутри представленной группы корпо-

раций и в рамках одной отрасли промышленности– 

нефтяной, а потому носили непубличный характер. 

Первые публичные, наиболее важные работы, 

посвященные специфике политических рисков и 

возможностям анализа и их оценки, датируются се-

рединой 60-х годов. Наибольший интерес к иссле-

дованиям в данной сфере, а также их специфиче-

ских черт – основная защита интересов транснаци-

ональных компаний (ТНК) и американских 

инвестиций – это можно объяснить целым комплек-

сом взаимообуславливающих причин. Самая глав-

ная среди них – объективный рост числа масштаб-

ных инвестиционных проектов, данные проекты 

оказывались в той или иной степени зависимы от 

административно-политического вмешательства. 

Увеличение количества потенциально «рисковых» 

инвестиционных проектов происходит в одно 

время с началом формирования глобальной миро-

вой политической и экономической систем, интер-

национализацией экономик вследствие быстрого 

развития информационно-коммуникационных тех-

нологий и транспортной системы. Параллельные 

изменения в уровне технической оснащенности 

производства также способствовали реализации но-

вых, инвестиционных проектов. В итоге наиболь-

шая часть мировых ресурсов попадали в сферу ин-

тересов крупных хозяйствующих субъектов и это в 

основном были нарождающиеся ТНК [1]. 

Специфика деятельности ТНК также способ-

ствовала нарастанию уровня политических рисков 

и дала толчок востребованию соответствующих ис-

следований. Весьма агрессивная экспансия ТНК в 

локальные экономики, поддерживаемая междуна-

родным статусом, внешнеполитической поддерж-

кой правительств страны размещения головной 

компании (США) и значительным капиталом, спо-

собствовало росту политического влияния корпо-

раций в странах размещения дочерних предприя-

тий. И как результат в развивающихся странах ТНК 

воспринимались порой как весьма влиятельный по-

литический субъект, превосходящий порой даже 

национальные правительства. 

Становление политической субъектности ТНК 

в развивающихся странах, порой шло в разрез с по-

литикой национальных правительств. Правитель-

ства бывших колоний, ставшие де-юре самостоя-

тельными стремились повышать уровень собствен-

ного участия в распоряжении ресурсами 

территории, и прежде всего это горючими полез-

ными ископаемыми. Столкновение экономических 

интересов ТНК, подпитываемых политическим 

влиянием корпораций, с политическими интере-

сами правящих элит, испытывая нужду в укрепле-

нии собственных позиций в экономике, способ-

ствовало национализации собственности компаний 

в новых государствах. ТНК в некоторых странах, 

порой отводилась роль своеобразного «катализа-

тора народного недовольства», появлявшегося из-

за постоянного ухудшения условий социально-эко-

номического развития. Наконец, нельзя недооцени-

вать и стимулирующее воздействие на исследова-

ния политического риска такого фактора, как ин-

формационный. По мере формирования 

информационного (постиндустриального) обще-

ства увеличивается и объем информации и инфор-

мационных носителей, которые становятся до-

ступны для инвесторов и специалистов, задейство-

ванных в исследованиях политического риска. 

Возникает потребность в совершенствовании си-

стемы отбора данных, углубляется уровень анали-

тической обработки информации. Таким образом, в 

рамках корпораций вводятся первые комплексные 

системы оценки политических рисков [2]. 

Так же новым стимулом в исследовании поли-

тического риска стало увеличение объёма ино-

странных инвестиций и международных деловых 

операций в результате роста влияния ОПЕК. В ис-

следованиях проводимые Б. Маскаренаса и О. 

Санда, в 1971 – 1974 гг. отмечается, что специали-

зированные исследования политического риска 

проводились лишь 12% крупнейшими международ-

ными банками [3]. 

В результате Иранской революции 1978 – 1979 

гг., совокупные потери международного бизнеса по 

результатам национализации собственности до-

стигли 1 млрд долл., значительно ускорила этот 

процесс. По данным С. Кобрина, в 1978 г. долж-

ность аналитика по политическим рискам ввели 

уже 55% корпораций; [4] как отмечает Ч. Кеннеди 

в начале 80-х годов, этот показатель достиг 74% [5]. 

Интересно отметить, что события в Иране по-

казали, что помимо традиционного уже риска наци-

онализации, они выявили в исследовательской по-

вестке еще один фактор политического риска – по-

литико-культурный. Компании, которые понесли 

убытки в Иране, пострадали не только от экспро-

приации активов и собственности, но и от обнару-

жившейся несовместимости принципов рыночной 

экономики и исламского вероисповедания [6]. До 

конца 70-х годов основное внимание специалистов 

было сфокусировано в основном на случаях экспро-

приации и национализации собственности у между-

народных компаний в какой-либо стране как кон-

кретных примерах политического риска. Однако 

сравнительные исследования между странами, про-

веденные на рубеже 70-80-х годов, заметили посте-

пенное снижение количества случаев прямой наци-

онализации и экспроприации собственности в раз-

вивающихся странах в целом [7], [8]. Как результат, 

к началу 80-х годов среди исследователей выкри-

сталлизовалось понимание того, что в качестве про-

явлений политического риска необходимо рассмат-

ривать не только и не столько национализацию соб-

ственности, сколько другие, более мягкие, формы 
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проявления государственного контроля за деятель-

ностью бизнеса. Джодис в связи с этим стал широко 

использовать термин «поведенческий контроль» 

[9]. В дальнейшем риски, связанные с косвенным 

увеличением контроля за деятельностью компаний 

со стороны государства и потерей самостоятельно-

сти компании в принятии решений (через налого-

вые инструменты, законодательные ограничения 

по рабочей силе, технологиям, процедуре принятия 

решений и т.п.), стали изучаться в научном сообще-

стве как риски «ползучей экспроприации» (creeping 

expropriation). 

В целом во второй половине 70-х – начале 80-

х годов вышло наибольшее количество работ по 

проблематике политического риска. В тоже время с 

середины 80-х годов постепенно стало нарастать и 

скептическое отношение к прикладным возможно-

стям политического риск-анализа в отдельное 

направление исследований, убытки иностранных 

инвесторов от непредвиденного воздействия фак-

торов внешней среды (в том числе политической) 

не уменьшались. 

Наглядным отражением кризиса в сфере при-

кладного политического риск-анализа может слу-

жить скоротечная история образования, развития, 

упадка и самоликвидации Ассоциации аналитиков 

политического риска (APRA, Association of Political 

Risk Analysis). Образованная в 1980 г., она уже в 

1982 г. насчитывала около 400 членов [10]. Однако 

беспристрастные исследования показали, что даже 

в этот период расцвета APRA профессионализм 

большинства членов Ассоциации оставался на не-

достаточно высоком уровне [11]. К середине 80-х 

годов волна конъюнктурного интереса к исследова-

ниям политического риска спала. В 1990 г. Ассоци-

ация была переименована в Совет международного 

риск-менеджмента для бизнеса (CIBRM, Council for 

International Business Risk Management). Смена 

названия отразила расширение предметного поля 

исследований и отказ от приоритетного изучения 

политических рисков. В 1995 г. Совет был распу-

щен. 

В связи с этим появился ряд работ, в которых 

рассматривались причины прикладной несостоя-

тельности большинства исследований политиче-

ского риска. В качестве объективного фактора 

называлось сужение рынка международных инве-

стиций вследствие глобальной рецессии в середине 

80-х годов, которое повлекло за собой объективное 

падение спроса на подобные изыскания (очевидно, 

что спрос на исследования политического риска в 

конце 70-х годов подкреплялся прежде всего бумом 

новых инвестиционных проектов).  

Г. Рэйфилд выделяет и такой аспект, как неспо-

собность западноевропейского сообщества полити-

ческих риск-аналитиков адекватно представить 

бизнесу масштаб проблем, связанных с политиче-

ским вмешательством в деятельность компаний: 

политические риски, которые по своей природе в 

принципе не носят запретительного характера, 

были существенно переоценены и затормозили за-

падноевропейские и американские инвестиции в 

развивающие страны. 

Существовали также теоретико-методологиче-

ские и практические проблемы в самой дисциплине 

«политический риск-анализ». Так, Дж. Саймон ссы-

лается на отсутствие глубинных теоретических ис-

следований в этой области [12]. С его точки зрения, 

развитию полноценной теории политического 

риска препятствовала в первую очередь убежден-

ность специалистов в области политического риска 

в принципиальной невозможности адекватно опе-

рационализировать и квантифицировать факторы 

социальной и политической среды. Это влекло за 

собой утверждение о невозможности создания 

научной теории политического риска и научно 

обоснованной модели его оценки. Как следствие в 

корпорациях отсутствовала единая концепция мо-

дель риск-анализа. Различные подходы к понима-

нию сущности политического риска порождали все 

новые модели его оценки с включением ряда до-

полнительных переменных. Подобная ситуация 

увеличивала степень разброса данных об уровне 

политического риска инвестиций в ту или иную 

сторону, а значит – сохраняла высокий уровень не-

определенности для руководителей корпораций. 

Ограниченность времени, а порой и средств, 

отведенных на оценку риска в большинстве компа-

ний, вынуждали корпорации проводить не система-

тические кросс-национальные, а разовые внут-

ристрановые исследования. В результате снижался 

общий уровень исследований и соответственно 

уровень достоверности полученных выводов. 

Наконец, принципиальной проблемой стал сам 

междисциплинарный характер исследований в 

сфере политического риска. Вызванная этим необ-

ходимость привлечения специалистов разного про-

филя сделала неэффективным существование от-

дельных структурных подразделений по оценке по-

литического риска ввиду пересечения их функций 

с функциями других департаментов ТНК. 

Вывод Саймона о низкой практической ценно-

сти большинства методик изучения политического 

риска подтверждается практикой. Наблюдатели, в 

частности Ф. Стэпенхерст отмечают, что во второй 

половине 80-х годов многие корпорации пошли по 

пути деинституализации политического риск-ана-

лиза, либо сократив до минимума количество штат-

ных экспертов в области оценки политического 

риска, либо передав их функции другим департа-

ментам. Этому способствовали как объективные 

причины (общее снижение уровня доходов компа-

ний), так и субъективная неспособность специали-

стов в области политического риска приспособить 

свои выводы к практике принятия решений. По-

следнее, по сути, и стало одной из причин снижения 

прибыли [13]. 

К похожему выводу об относительной ценно-

сти существующих подходов к анализу политиче-

ского риска приходит и Дж. Роджерс. В одной из 

своих работ он прогнозирует, что в будущем оста-

нется лишь несколько компаний, специализирую-

щихся исключительно в сфере оценки и управления 

политическим риском [14].  

Сегодня по прошествии 30 лет, приходится 

утверждать, что данный прогноз не оправдался в 

полной мере: вопросы оценки политических рисков 
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прямо или косвенно затрагиваются консалтинго-

выми агентствами, сделавшими себе имя в области 

инвестиционного и финансового анализа (Moody’s, 

S&P, Fitch и т.п.). А тенденция укрупнения и коопе-

рации исследовательских институтов в сфере поли-

тического риск-анализа, о возникновении которой 

начали было говорить в связи с образованием 

агентства The PRS Group, не подтверждается цели-

ком в связи с появлением в последние годы отдель-

ных новых рейтинговых продуктов в этой сфере. 

Последним по времени знаковым событием, 

повлекшим за собой очередное смещение фокуса 

исследовательского интереса на Западе, по всей ви-

димости, стал террористические акты 11 сентября 

2001 г. в США. Риски безопасности, ассоциирую-

щие прежде всего с деятельностью международ-

ного терроризма, стали рассматриваться в тесной 

связи с рисками политическими: либо как состав-

ная часть политического риска, либо как непосред-

ственно примыкающая к нему область. 

Безусловно, угроза террористической деятель-

ности активизирует интерес исследователей к про-

блематике политического насилия и этнорелигиоз-

ных противоречий как показателям социально-по-

литической нестабильности. Кроме того, со 

стороны ряда зарубежных исследователей уже зву-

чат предложения о необходимости переоценки 

роли геополитических рисков в процессе риск-ана-

лиза. 

В пространстве СНГ гораздо более интерес-

ным является изучение на среднесрочную перспек-

тиву дополнительных политических рисков для 

бизнеса, которые являются по мере того как проис-

ходит по-настоящему первая реальная (а не фор-

мальная) смена власти в ряде постсоветских рес-

публик. «Бархатные» революции способны возрож-

дать к жизни как, казалось бы, давно пройденные 

на Западе проявления политического риска – пря-

мую «национализацию» и «экспроприацию», так и 

более мягкие риски – «ползучей национализации» 

и установление «поведенческого контроля» над де-

ятельностью компаний, особенно в стратегических 

секторах экономики, использующие природные ре-

сурсы страны.  

Наконец, на мировом уровне нельзя не отме-

тить постоянное укрепление антиглобализацион-

ного движения, которое вполне резонно может вы-

звать опасения несистемной смены власти в ряде 

стран [15]. 

Из приведенного краткого обзора истории ис-

следований политического риска видно, что уже на 

начальном этапе проблематика политического 

риска приобрела преимущественно прикладной ха-

рактер.  

Во-первых, специалисты сосредоточили свое 

внимание исключительно на изучении внешний 

среды на международные корпорации, выведя за 

рамки объекта изучения местные компании. Соот-

ветственно масштаб большинства исследований 

ограничивался национальным и межнациональным 

уровнем (для проведения кросс-национальных, но 

не внутристрановых исследований). 

Во-вторых, в качестве основополагающего 

фактора политического риска в основном рассмат-

ривались риски государственного вмешательства в 

деятельность иностранных компаний в стране раз-

мещения инвестиций и прежде всего такие их про-

явления, как национализация и экспроприация соб-

ственности, наложение прямых ограничений на 

функционирование международного бизнеса. 

В дальнейшем практическая разработка про-

блематики политического риска также значительно 

опережало теоретическую. В конечном итоге это 

привело к относительной девальвации самого поня-

тия «политический риск», поскольку практически 

каждый автор опирается на свое собственное виде-

ние сущности этого явления. Таким образом, за 

много лет исследований проблематики политиче-

ского риска так и не сложилось единого научного 

подхода к определению политического риска. 

Дополнительную сложность анализу поня-

тийно-категориального аппарата теории политиче-

ского риска придает также то обстоятельство, что 

зачастую собственно теоретический анализ кон-

цепта сопровождался эмпирическим, направлен-

ным на выявление устойчивых взаимосвязей между 

количественными финансово-экономическими по-

казателями и факторами внешней среды. 

 

Литература 

1. Gurr T. A Causal Model of Civil Strife: A 

Comparative Analysis Using New Indices \\American 

Political Science Review. 1969. December. 

2. Knudsen H. Explaining the National Propen-

sity to Expropriate: An Ecological Approach \\ Journal 

of International Business Studies. 1974. Spring. 

3. Mascarenhas B., Sand O. Ch. Country Risk 

Assessment Systems in Banks: Patterns and Perfor-

mance \\ Journal of International Business Studies. 

1985. Spring. 

4. Kobrin S.J., Base J., Blank S., The Assessment 

and Evaluation of Noneconomic Environments by 

American Firms: A Preliminary Report \\ Journal of In-

ternational Business Studies. 1980. Spring-Summer. 

стр. 32-47. 

5. Kennedy Ch. R. The External Environment-

Strategic Planning Interfase: US Multinational Corpo-

rate Practices in the 1980 \\ Journal of International 

Business Studies. Fall 1984. стр. 99-108. 

6. Howell L.D. A Background to Political Risk 

(www. political-risk.net). 

7. Kobrin S.J. Foreing Enterprise and Forced Di-

vestment in LDCs \\ International Organization. 1980. 

Winter. Vol.34, nr. 1. 

8. Jodice D.A. Sources of Change in Third World 

Regimes for Foreing Investment, 1960-1976 \\ Interna-

tional Organization. 1980. Spring. Vol. 34, nr. 2. 

9. Jodice D. Understanding Expropriation: Reply 

to Libby and Cobbe \\ International Organization. 1981. 

Autumn. Vol. 35, nr. 4. 

10. Зонис М., Уилкин С. Как уцелеть на мин-

ном поле политического риска? // Управление рис-

ками / Под ред. Д Пикфорда. М.: ООО «Вершина», 

2004. – 352 с. 

11. Rayfield G. Raiders of the Lost Art: Adven-

tures of a Political Scientist in the Private Sector \\ Po-

litical Studies. 1986. Spring. Vol. 19 nr.2. 



Sciences of Europe # 64, (2021)  43 

12.  Simon J.D. A Theoretical Perspective on Po-

litical Risk \\ Journal of International Business Studies. 

1984. Winter. 

13. Stapenhurst F. Poitical Risk Analysis Around 

the North Atlantic. N.Y. 1992; Review – Risk Manage-

ment Review. 1994. Spring – Summer. 

14. Rogers J. Poitical Risk Analysis: State of the 

Art 1989 \\Cal Poly Scholar. Fall 1990. стр. 49-51. 

15. Bremer L. New Risks in International Busi-

ness \\ Viewpoint. 2001.nr. 2. 

 

КОНЦЕПЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ 

 

Костенко Д.М. 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,  

молодший науковий співробітник 

 

 

CONCEPT OF PRODUCTION AND USE OF BIOENERGY CROPS IN UKRAINE 

 

Kostenko D. 

 Research Center for Industrial Problems  

of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

junior researcher 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-64-3-43-49 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою статті є формування Концепції виробництва і використання біоенергетичних культур в Укра-

їні. 

У результаті дослідження було обґрунтовано концептуальні положення виробництва і використання 

біоенергетичних культур в Україні. Визначено мету, принципи концепції та очікуванні економічні, еколо-

гічні та соціальні результати від реалізації положень даної концепції. Також наведено ланцюг постачання 

товарної енергії, виробленої з енергетичної культури до кінцевого споживача. Визначена низка питань, які 

перешкоджають, розвитку виробництва та використання твердого біопалива, та надано рекомендації та 

шляхи вирішення цих питань. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to form the Concept of production and use of bioenergy crops in Ukraine. 

As a result of the research, the conceptual provisions of production and use of bioenergy crops in Ukraine 

were substantiated. The purpose, principles of the concept and expectations of economic, ecological and social 

results from realization of provisions of this concept are defined. The chain of supply of commodity energy pro-

duced from energy culture to the final consumer is given. A number of issues that hinder the development of 

production and use of solid biofuels have been identified, and recommendations and ways to address these issues 

have been provided. 

Ключові слова: біопаливо, енергетичні культури, тверде біопаливо, концепція, енергетична безпека. 
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Вступ. Загальносвітовою тенденцією сього-

дення в енергетиці є заміщення традиційних енер-

гетичних ресурсів альтернативними аналогами ро-

слинного походження, що, з одного боку, зменшує 

залежність від традиційних ресурсів, а з іншого – 

зменшує викиди шкідливих речовин в атмосферу, 

створює нові напрями використання рослинної біо-

маси. Виробництво біопалив та отримання енергії з 

них є одним з перспективних шляхів заощадження 

традиційних енергоносіїв і підвищення енергетич-

ної безпеки України. 

Наразі в багатьох країнах світу біомасу, зок-

рема, біомасу енергетичних культур використову-

ють як енергоресурс.  

Енергетичні рослини – це швидко зростаючі 

сорти багаторічних дерев, кущів і трав, а також спе-

ціальні однорічні рослини з високим вмістом сухої 

маси яка використовується для виробництва твер-

дого, газоподібного та рідкого біопалива. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження досвіду вирощування енергетичних ку-

льтур та перспективних напрямів їх використання 

нині набули актуальності. Світовий досвід викори-

стання відновлювальних джерел енергії описано в 

працях П. Кендрі [1, 2], М.В. Роїка [3], Я.Б. Блюма, 

І.П. Григорюка [4] та ін. Характеристика і перспек-

тиви розвитку енергетичних культур в Україні дос-

ліджували такі вчені як: Г.Г. Гелетуха [5, 6], Т.А. 

Желєзна, Трибой О.В. [5], М.Я Гументик[3], П.П. 

Кучерук [6] та ін. У більшості наукових досліджень 

у галузі відновлюваної енергетики зосереджено 

увагу на загальних і регіональних характеристиках 

відновлюваних джерел енергії та визначенні спосо-

бів їх використання. Не зважаючи на досить вели-

кий інтерес до даного напряму з боку приватного 

сектору та з боку держави, в Україні на даний час 

не розроблено концепції виробництва і викорис-

тання біоенергетичних культур.  

Мета статті. Формування Концепції виробни-

цтва і використання біоенергетичних культур в Ук-

раїні. 

Основні результати наукового дослідження. 

Формування Концепції виробництва і викорис-
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тання біоенергетичних культур в Україні зумов-

лено істотною трансформацією підходів до розви-

тку енергетики в світі у контексті її екологізації та 

декарбонізації з особливою увагою до проблем бо-

ротьби зі зміною клімату та досягнення глобальних 

Цілей сталого розвитку. Підписання Паризької 

угоди у 2015 році окреслило нові міжнародні зо-

бов’язання держав у посиленні кліматичної полі-

тики. Ці трансформації мають безпосередній вплив 

на країни-партнери України, зокрема держави-

члени Європейського Союзу, де наразі відбувається 

формування оновленої спільної кліматичної та ене-

ргетичної політики. У листопаді 2018 року Євро-

пейська Комісія представила довгострокову страте-

гічну концепцію зниження викидів парникових га-

зів (далі – ПГ), показавши, яким чином ЄC може 

прокласти шлях до кліматичної нейтральності – 

економіки з нетто-нульовими викидами ПГ до 2050 

року. Вона містить сім основних стратегічних скла-

дових: максимізація енергоефективності; максима-

льне розгортання відновлюваних джерел енергії 

(далі – ВДЕ) та електрифікації; перехід до екологі-

чно-чистого транспорту; запровадження «круго-

вої» економіки (економіки замкнутого циклу); роз-

робки «розумних» мереж та комунікацій; розши-

рення біоенергетики та технологій природного 

поглинання вуглецю; поглинання решти викидів 

СО2 за рахунок технологій поглинання, зберігання 

та повторного використання вуглецю (carbon 

capture, storage and utilisation). Оголошена новою 

Європейською Комісією мета переходу ЄС до клі-

матично нейтрального розвитку до 2050 року, ви-

кладена у стратегії «Європейська Зелена Угода» 

(European Green Deal), зумовить істотне пришвид-

шення енергетичних трансформацій в країнах ЄС, 

що відображатиметься на усіх сферах економіки, а 

також на співпраці з іншими країнами Європи та 

світу. Ці трансформації стануть одночасно великим 

викликом та можливістю для України як держави, 

що має надзвичайно амбітну Угоду про асоціацію з 

ЄС і є стороною Договору про заснування Енерге-

тичного Співтовариства.  
Залишаючись й надалі активним учасником 

глобальної боротьби зі зміною клімату та адаптації 
до неї, визнаючи свою відповідальність за досяг-
нення цілей Паризької угоди та керуючись націона-
льними інтересами та пріоритетами, пропонується 
Концепція, побудована на сучасних світових науко-
вих знаннях та практиках, яка передбачає вирощу-
вання та використання енергетичних культур, що 
дасть змогу скоротити викиди ПГ, що наблизить 
Україну до кліматично нейтральної економіки з до-
триманням принципу справедливості та у контексті 
досягнення Цілей сталого розвитку і зусиль з вико-
рінення бідності, як того вимагає стаття 4 Паризь-
кої угоди [7].  

Сучасні тенденції в області поставок і викори-
стання енергії є нестійкими в економічному, еколо-
гічному та соціальному плані. Україна має вразливу 
з точки зору енергобезпеки систему генерації та по-
стачання всіх видів енергії. Пострадянська енерго-
система виявила критичні недоліки та не відповідає 
сучасним технологіям та раціональному викорис-

танню ресурсів. Без рішучих дій, пов’язаних з ене-
ргетикою, викиди парникових газів (ПГ) будуть ви-
щими більш ніж в два рази до 2050 року, а збіль-
шення попиту на нафту посилить побоювання з 
приводу безпеки поставок. Енергетичні технології 
з низьким рівнем викидів вуглецю будуть грати ви-
рішальну роль в енергетичній революції. Для ефек-
тивного скорочення викидів парникових газів, ене-
ргоефективності, енергетичної безпеки доцільним 
вбачається залучення в енергетичний ланцюг бага-
тьох видів відновлюваних джерел енергії, техноло-
гій уловлювання та зберігання вуглецю (CCS), яде-
рної енергетики та нових транспортних технологій. 
Україна має для цього великий потенціал в секторі 
відновлюваних джерел енергії. Негайні заходи з 
впровадження сучасних технологій повинні бути 
здійсненими в кожному секторі економіки країни. 

Використання твердого біопалива в Україні, 
згідно Національного плану дій з відновлюваної 
енергетики до 2020 року, ставить за мету досяг-
нення [8]: 

1. В секторі електроенергетики встановити 
5700 МВт потужностей до 2020 року (без ураху-
вання потужностей великих гідроелектростанцій), 
виробництво яких складе 11 % від загального об-
сягу споживання електроенергії. 

2. В секторі теплоенергетики у 2020 році замі-
стити 5,85 млн т н.е. традиційних паливно-енерге-
тичних ресурсів енергією, виробленою з відновлю-
ваних джерел. Зазначений обсяг виробництва теп-
лоенергії з відновлюваних джерел забезпечить 12,4 
% від загального кінцевого споживання теплоенер-
гії. 

3. Біоелектростанції на твердому біопаливі, у 
2020 році повинні забезпечити 11,3 % (2950 проти 
26000ГВт*год) від загального виробництва елект-
роенергії з відновлюваних джерел. 

4. Об’єкти біоенергетики, що працюють на тве-
рдому біопаливі та виробляють теплоенергію, у 
2020 році повинні забезпечити 83 % (4850 проти 
5850 тис т н.е.) від загального виробництва теплое-
нергії з відновлюваних джерел [8]. 

Тверде біопаливо, вироблене з біомаси біоене-
ргетичних культур може внести істотний внесок у 
забезпечення енергетичної безпеки і соціально-еко-
номічного розвитку, а також скорочення викидів 
парникових газів у секторі теплогенерації та виро-
бництві електроенергії. Для досягнення цієї мети, 
сильні і збалансовані зусилля необхідні, щоб ство-
рити стабільне інвестиційне середовище та дозво-
лити комерціалізацію передових технологій вироб-
ництва твердого біопалива, підвищення ефективно-
сті і подальшого скорочення витрат уздовж 
виробничого ланцюга різних видів твердого біопа-
лива. 

Концепція визначає економічні та технологі-
чні цілі і визначає основні дії, які зацікавлені сто-
рони повинні вжити для розширення виробництва і 
використання твердого біопалива на стійкій основі, 
також створення розвиненого ринку твердого біо-
палива.  

Обґрунтування концептуальних положень ви-
робництва і використання біоенергетичних культур 
в Україні потребує визначення мети, принципів та 
результатів, які в узагальненому вигляді представ-
лені на рис. 1. 
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Рисунок 1.19 – Схема реалізації концептуальних положень виробництва і використання біоенергетичних 

культур в Україні 

 

Мета концепції – розширення виробництва і 

використання біоенергетичних культур для вироб-

ництва твердого біопалива, отриманого з урахуван-

ням вимог сталості, для заміщення вугілля, нафти 

та природного газу, підвищення рівня екологічної 

та енергетичної безпеки країни, підвищення рівня 

охорони навколишнього природного середовища. 

Очікуваними результатами реалізації концеп-

ції є такі: 

Екологічні: 

- Можливе використання низькопродуктив-

них і непродуктивних земель під вирощування. Бі-

льшість із біоенергетичних культур добре ростуть 

на неродючих ґрунтах. 

- Зупинення збіднення ґрунту. На думку вче-

них, в Україні збіднюються ґрунти, адже з полів за-

бирають солому, яка йде на виробництво пелет. До-

ведено: якщо забирати солому з ґрунту (близько 4 

млн т щорічно), з нього вилучається приблизно 168 

кг/га діючої речовини – азоту, фосфору, калію – без 

належної компенсації. Щоб повернути їх у ґрунт, 

потрібно внести не менше 216 кг/га добрив у фізи-

чній величині. Ґрунти засолюються і втрачають ро-

дючість. Пропонується використовувати замість 

соломи такі культури, як світчграс, міскантус і ве-

рбу. 

- Зменшення викидів парникових газів. Від-

бувається зменшення викидів парникових газів в 

атмосферу. 

- Скорочення вирубки лісів. Нині лісистість 

України становить лише 15 %, тоді як у Польщі – 

27 %, Фінляндії – 70 %. Для підвищення цього по-

казника нам потрібно засадити 1,5 млн га вербою й 

тополею, а 0,5 млн га – зайняти міскантусом і світ-

чграсом. 

- Можливе із часом відновлення непродук-

тивних земель. Для біомаси використовуються 

тільки стебла рослин, листя опадає, перегниває й 

стає добривом. Як приклад: міскантус на одному 

місці може рости двадцять років та удобрювати 

своїм листям неродючі ґрунти. 

- Безпека для клімату та навколишнього 

природного середовища. Збереження ресурсів при-

родного газу й вугілля. Використання органічних 

решток (таких як солома, гній тощо), наприклад, на 

заводі з виробництва біогазу. 

Соціальні: 

МЕТА КОНЦЕПЦІЇ 

Розширення виробництва і використання 
біоенергетичних культур для виробниц-
тва твердого біопалива, отриманого з ура-
хуванням вимог сталості, для заміщення 
органічного палива. 

ПРИНЦИПИ КОНЦЕПЦІЇ 

свободи участі;  
вільного ціноутворення;  
змагальності учасників;  
прозорості;  
недискримінації;  
фінансової відповідальності;  
декарбонізації;  
надійності. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1) Екологічні: 
- Зменшення збіднення ґрунту, 
- Зменшення викидів парникових газів, 
- Скорочення вирубки лісів, 
- Відновлення непродуктивних земель. 
2) Соціальні: 
- Розвиток сільських місцевостей, 
- Створення нових робочих місць, 
- Зменшення витрат на енергію. 
3) Економічні: 
- Ефективність вирощування та переробки, 
- Послаблення енергонезалежності, 
- Заміна газу й вугілля, 
- Інтеграція у виробничий процес сільського господарства, 
- Зниження залежності від ринкових цін на енергоносії 
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- Розвиток сільських місцевостей. Збіль-

шення цінності та гарантія функціонування інфра-

структури в регіоні. 

- Створення нових робочих місць. Підви-

щення рівня зайнятості та добробуту сільського на-

селення. 

- Поліпшення екологічної ситуації. Екологі-

чні переваги поліпшують стан навколишнього при-

родного середовища. 

- Зменшення витрат на енергію. Викорис-

тання дешевшої й доступнішої альтернативної ене-

ргії, виробленої з біомаси енергетичних культур. 

Економічні: 

- Ефективність вирощування та переробки. 

Високі показники виходу газу (виробництво енергії 

на гектар) для всіх джерел одержання. Можливість 

використання всієї енергетичної рослини як похід-

ної для одержання, наприклад, біогазу, що сприяє 

підвищенню її потенціалу (приріст біомаси й утилі-

зація). Значне підвищення ефективності завдяки 

поєднанню потенціалу енергетичних культур, гною 

та органічних решток, наприклад, на біогазовому 

заводі. 

- Заміна газу й вугілля. Наприклад, 500 тис. 

га міскантусу відповідають 6,5 млн т вугілля. Завод 

із виробництва біогазу може виробити до 2 мегават, 

яких достатньо для забезпечення енергопостачан-

ням приватних господарств у місті з населенням 15 

тис. осіб. 

- Інтеграція у виробничий процес сільського 

господарства. Використання сільськогосподарсь-

ких культур і органічних решток для виробництва 

енергії. 

- Зменшення витрат на логістику. Закритий 

(регіональний) цикл біогенів (ферментація відходів 

– наприклад, якісного гною). 

- Відбувається послаблення енергонезалеж-

ності населених пунктів або цілих регіонів від пос-

тачання зовнішніх енергоносіїв з виробництва теп-

лової енергії, електроенергії. 

- Знижується залежність від ринкових цін на 

енергоносії. За рахунок використання власної сиро-

винної бази. 

Принципи концепції виробництва і викорис-

тання біоенергетичних культур, складають основу 

наукової концепції. Принципами концепції вироб-

ництва і використання біоенергетичних культур в 

Україні визначено наступні: 

1) свободи участі – виробники самостійно 

приймають рішення щодо участі; 

2) вільного ціноутворення – виробники біо-

маси біоенергетичних культур вправі самостійно 

визначати ціну на свою продукцію, на основі кон-

куренції; 

3) змагальності учасників – виробники біо-

маси та твердого біопалива конкурують між собою, 

пропонуючи найкращу ціну для споживачів; 

4) недискримінаційності – рівноправність ви-

робників біоенергетичних культур та твердого біо-

палива; 

5) фінансової відповідальності – всі учасники 

несуть пряму фінансову відповідальність за резуль-

тати своєї діяльності; 

6) декарбонізації – виробництво та викорис-

тання біоенергетичних культур та продуктів їх пе-

ретворення сприяє зниженню забруднення навко-

лишнього середовища; 

7) надійніості – гарантування параметрів яко-

сті біомаси та твердого біопалива. 

Вимоги до критеріїв сталості, мають життєво 

важливе значення для забезпечення того, щоб тве-

рде біопаливо мало забезпечити істотне скорочення 

викидів парникових газів без шкоди для продоволь-

чої безпеки, біорізноманіття або суспільства. Це ре-

алізується шляхом ретельних досліджень:  

- ресурсної бази всіх регіонів України;  

- створення біоенергетичних балансів, як ре-

гіональних, так й державних;  

- розробка та впровадження діючої системи 

моніторингу викидів парникових газів;  

- інновації та впровадження новітніх техно-

логій в біоенергетиці;  

- дослідження впливу на соціальні аспекти 

громад та країни;  

- програма збереження біорізноманіття, збе-

реження та покращення якості ґрунтів, води та по-

вітря;  

- розробка та впровадження систем сертифі-

кації/ підтвердження «due diligence» для бізнесу та 

державних підприємств-постачальників;  

- боротьба з корупцією на кожному етапі ді-

яльності ринку твердого біопалива [3]. 

Протягом останнього часу стались значні 

зміни в енергетичній галузі України, включаючи 

сфери відновлюваних джерел енергії, а також інди-

відуального та централізованого теплопостачання. 

Все більшого значення набувають питання 

енергетичної безпеки країни, зменшення залежно-

сті від імпортованих енергоносіїв, перш за все при-

родного газу. Урядом країни здійснюється посту-

пове вирівнювання ціни на природний газ та скоро-

чення її субсидування для окремих категорій 

споживачів, що збільшує їх зацікавленість у вико-

ристанні інших видів палива. 

Впроваджуються схеми державної підтримки 

населення для придбання опалювального облад-

нання, що не використовує природний газ як па-

ливо. 

Як наслідок, суттєво зросла популярність про-

ектів енергетичного використання твердого біопа-

лива та заміщення викопних палив, в першу чергу 

природного газу. Найбільш динамічно розвива-

ється використання деревини у вигляді дров, відхо-

дів деревообробки, тріски та гранул, спалювання 

лушпиння соняшника. Поступово зростає інтерес 

до енергетичного використання соломи зернових та 

відходів і залишків кукурудзи. Ряд вітчизняних 

компаній вже освоїли випуск котлів на біомасі як 

для побутових, так і промислових споживачів [4]. 

Особливого значення в цьому сенсі набувають 

проекти заміщення викопних палив в централізова-

ному теплопостачанні, оскільки саме такі проекти є 

найбільш економічно доцільними, а інколи єдино 

можливим варіантом залучення твердого біопалива 

для опалення багатоповерхової житлової забудови. 

Сировиною для виробництва твердого біопалива 
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здебільшого є деревина, деревні відходи, солома зе-

рнових та зернобобових культур, соняшникова лу-

зга та інші залишки, що утворюються в аграрному 

виробництві. Надходження такої сировини є неста-

більним і носить сезонний характер, що негативно 

впливає на ефективність роботи заводів з виробни-

цтва твердого біопалива. Тому економічно, еколо-

гічно та соціально обґрунтованим важаться напрям, 

пов’язаний з забезпеченням сировиною виробників 

твердого біопалива за рахунок вирощування енер-

гетичних культур, що дасть змогу щорічну отриму-

вати задану кількість біомаси необхідної якості [9]. 

Загальна схема постачання продукту до кінцевого 

споживача, від закладання плантації енергетичної 

культури до перетворення отриманої біомаси в то-

варну енергію представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Загальна схема перетворення енергетичної культури в кінцевий продукт 

 

З рис. 2 видно, що ланцюг постачання товарної 

енергії, виробленої з енергетичної культури, до кі-

нцевого споживача складається з п’яти основних 

процесів, а саме: 

- Процес закладання плантації. На цьому 

етапі виконуються всі необхідні підготовчі роботи 

(обробіток ґрунту, внесення необхідних добрив, пе-

стицидів та ін.) та безпосередньо висадка посадко-

вого матеріалу, тобто саджанців енергетичних ку-

льтур та формування плантації. 

- Процес культивації. На цьому етапі відбу-

вається догляд за плантацією (обробіток наса-

джень, підживлення, обприскування та ін.) та збір 

врожаю (біомаси). 

- Процес виробництва твердого біопалива. 

Під час реалізації даного процесу відбувається пос-

тачання отриманої біомаси на промислові майдан-

чики та виробництво на них готового твердого біо-

палива (тріски, пелет, брикетів). 

- Процес виробництва товарної енергії. 

Отримана біомаса або вироблене тверде паливо на-

дходить до промислових виробників де відбува-

ється перетворення отриманої сировини в товарну 

енергію (електричної енергії, теплової енергії або 

холоду). 

- Процес постачання кінцевому споживачу. 

На даному етапі відбувається безпосередній від-

пуск отриманої енергії кінцевим споживачам. Має 

місце й дещо інша схема, коли кінцевим спожива-

чам відвантажується безпосередньо тверде біопа-

ливо, яке потім перетворюється в енергію та спожи-

вається на місці безпосередньо кінцевими спожива-

чами. 

Альтернативна енергетика на даному етапі – 

необхідність для бізнесу й населення. Із 32 млн га 

сільськогосподарських земель близько 4 млн га ма-

лородючих, які можна задіяти для вирощування 

саме енергетичних культур (міскантуса гігантсь-

кого, світчграсу (проса лозоподібного), салікса (ве-

рби енергетичної), топінамбура, тополі). 

Ґрунтово-кліматичні умови більшості регіонів 

України є сприятливими для вирощування багато-

річних енергетичних рослин, здатних інтенсивно 

трансформувати енергію сонця в енергомістку біо-

масу. Ці рослини не вимогливі до родючості ґрун-

тів, не потребують значного використання добрив 

та пестицидів, запобігають ерозії ґрунту, сприяють 

збереженню та покращенню агроекосистем та за-

безпечують низьку собівартість біомаси. Це дозво-

ляє культивувати енергетичні рослини на малопро-

дуктивних землях [10]. 

2. Процес культивації  

1. Процес закладання плантації 

Підготовка площі Закладання плантації  

Догляд за плантацією 

(обприскування) 
Збір біомаси 

3. Процес виробництва 

деревинної біомаси та  

твердого біопалива 

4. Виробництво елек-

тричної енергії, 

тепла/холоду  

5. Постачання кінце-

вому споживачу 
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Останнім часом в засобах масової інформації 

нав’язується думка, що найбільш перспективною і 

дешевою сировиною для виробництва твердого бі-

опалива в Україні є солома зернових культур. Це 

призвело стрімкого зростання частки солом’яних 

пелетів на ринку. Разом з тим , встановлено, що із 

соломою з ґрунту виноситься значна кількість ма-

кро- та мікроелементів, що негативно впливає на 

його родючість. Для повернення в ґрунт поживних 

речовин, які були винесені однією тонною соломи, 

необхідно внести 42 кг діючої речовини на гектар 

добрив. Вирощування багаторічних енергетичних 

культур забезпечує значне надходження органіч-

них речовин у ґрунт кореневою системою та після-

жнивними рештками, що сприяє підвищенню ро-

дючості ґрунту. Особливістю рослини міскантусу є 

те, що його стебла не накопичують зольних елеме-

нтів і важких металів. За рахунок цього міскантус 

може протягом 20 років вирощуватися на одному 

полі, не зменшуючи його родючості. Біомаса зі сте-

бел міскантусу, за рахунок високого вмісту целю-

лози та низького вмісту важких металів, ідеально 

підходить для виробництва твердого біопалива. 

Крім того, за рахунок потужної кореневої системи 

вирощування багаторічних енергетичних культур 

сприяє зменшенню ерозійних процесів, що дозво-

ляє вирощувати ці культури на схилах.  

Біомаса в енергетиці може бути використана 

безпосередньо спалюванням або як паливо – після 

попередньої переробки в дизельне паливо, етанол 

або газ. Джерелом енергетичної сировини можуть 

бути як побічні продукти рослинного походження 

(солома, соняшникове лушпиння, стебла кукурудзи 

тощо), так і спеціально призначені для цього енер-

гетичні рослини, які є головним абсорбентом вуг-

лекислого газу, зменшуючи його кількість в атмос-

фері. 

Вони дають високі врожаї біомаси, яку можна 

було б використовувати на енергетичні цілі для ви-

робництва біопалива. Також перевагами енергетич-

них рослин є висока врожайність та невибагливість 

до вирощування. За відносно короткий часовий пе-

ріод вони можуть давати великі прирости біомаси. 

У перерахунку на еквівалент енергії витрати на ви-

рощування таких культур значно менше, ніж вар-

тість енергоносіїв, одержаних від традиційних дже-

рел [11]. 

Використання рослинної біомаси за умови її 

безперервного відновлення (нові лісові насадження 

після вирубки лісу) не приводить до збільшення 

концентрації СО2 в атмосфері. Вибір енергетичної 

культури залежить від багатьох факторів: типу ґру-

нтів, місцезнаходження ділянки й доступу до во-

логи, виду ландшафту тощо.  

Проте поряд із безсумнівними вигодами виро-

щування енергетичних культур існує низка питань, 

які стримують, а інколи й перешкоджають, розви-

тку цього напряму господарювання. Серед них мо-

жна виділити такі: 

- відсутність сприятливих фінансових меха-

нізмів у вигляді субсидій і пільг для виробників та 

покупців біоенергетичного обладнання; 

- відсутність діючої державної й регіональ-

них програм із розвитку біоенергетики та місцевих 

видів біопалива; 

- недостатньо враховані можливості сектора 

біоенергетики при розробці проекту оновленої Ене-

ргетичної стратегії України на період до 2035 року; 

- недостатньо розвинений ринок біомаси, бі-

опалива й інфраструктури для зберігання та їх реа-

лізації; 

- несприятливі умови для залучення інвести-

цій, у тому числі зарубіжних (політична нестабіль-

ність, корупція й ін.); 

- механізми розрахунку тарифів не стиму-

люють виробників тепла користуватися місцевими 

альтернативними видами біопалива; 

- підбір і відведення земель, придатних для 

створення плантацій енергетичних культур; 

- добір високопродуктивних видів і сортів 

енергетичних культур до конкретних умов вирощу-

вання; 

- розроблення ефективних технологій ство-

рення та вирощування плантацій у різних ґрунто-

вих умовах і на різних категоріях земель; 

- оцінка впливу такого типу насаджень на 

навколишнє середовище, зокрема – на ґрунт; 

- особливості проведення рекультивації зе-

мель після закінчення терміну експлуатації наса-

джень. 

Енергетична, продовольча, екологічна безпека 

стають все більше пов’язаними поняттями, тому 

можна рекомендувати таке [12]: 

- адаптувати українське законодавство до 

вимог ЄС та забезпечити функціонування нормати-

вно-правових актів на належному рівні – удоскона-

лити законодавчу базу створенням державних і мі-

сцевих програм збільшення енергоефективності й 

переходу на альтернативні джерела енергії; 

- створити розсадники (маточники) деяких 

багаторічних енергетичних культур (наприклад, 

міскантусу) в усіх областях України. Створення ро-

зсадників дасть змогу розвивати приватні господар-

ства, які вирощуватимуть такі енергетичні куль-

тури, що знизить собівартість саджанців, які фер-

мери закуповують за кордоном і собівартість 

виробленого біопалива. Це також забезпечить за-

хист від вітру та сонячного світла, сформує приро-

дний мікроклімат поблизу місць проживання лю-

дей, поліпшить біологічну різноманітність флори й 

фауни, сприятиме збагаченню ґрунтів і віднов-

ленню забруднених та малопродуктивних земель; 

- врегулювати систему ринкових інструмен-

тів для забезпечення ефективної економічної діяль-

ності у сфері виробництва, продажу й використання 

енергетичних культур; 

- розширити список енергетичних культур у 

класифікаторі сільгоспкультур; 

- стимулювати малий і середній бізнес суб-

сидіюванням їхньої діяльності; 

- забезпечити часткове відшкодування дер-

жавою відсоткових ставок комерційних банків для 

фермерів, які вирощують енергетичні культури; 

- субсидіювати внутрішні ціни на газ для на-

селення й ЖКГ; 
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- забезпечити державну підтримку наукових 

досліджень та інноваційної діяльності в галузі вдо-

сконалення нових технологій вирощування, пере-

роблення біосировини й розробки науково обґрун-

тованої стратегії розвитку сектору біоенергетики, 

яка б враховувала усі фактори енергетичної без-

пеки; 

- провести дослідження впливу вирощу-

вання енергетичних культур, зокрема верби, тополі, 

міскантусу, кукурудзи та ін., на якість ґрунтів і про-

аналізувати динаміку їх виснаження – збільшити 

частку використання відновлювальних джерел ене-

ргії та біопалива в Україні з 1 до 10 % до 2022 року; 

- надати під вирощування енергетичних ку-

льтур землі сільськогосподарського призначення, 

не розширюючи культури на території, які мають 

бути повноцінно заліснені й на залишки природних 

степових ділянок, тобто не зашкоджуючи віднов-

ленню природного середовища та створенню еко-

логічної мережі України; 

- забезпечити якісну переробку деревини, 

що уможливить ефективніше використовувати по-

тенціал на енергоресурси України. 

Висновок. Таким чином для України, яка є 

членом СОТ і має намір вступити до Євросоюзу, 

звичною повинна стати базова модель розвитку, що 

прийнята в ЄС, тобто модель інноваційного розви-

тку, за якої енергетична та екологічна безпека кра-

їни поєднується з активізацією роботи над удоско-

наленням правового забезпечення, впровадження 

інноваційних технологій, зокрема виробництва біо-

палива, на місцевому й на державному рівнях. 

Також вирощування енергетичних культур – 

важливий для сучасної України фактор на шляху 

заміщення традиційних джерел енергії, поліпшення 

екологічної ситуації, підвищення ефективності ви-

робництва та захист населення. Цей напрям є перс-

пективним, але його розвиток потребує вирішення 

значного кола питань і стимулювання виробників. 

Розроблена концепція розвитку культивування 

енергетичних культур в Україні та виробництва з 

них твердого біопалива, передбачає комплексне 

розв’язання проблеми виробництва і використання 

енергетичних культур, підвищення рівня екологіч-

ної та енергетичної безпеки країни, зменшення об-

сягу використання природного газу та нафтопроду-

ктів за рахунок запровадження екологічно чистих 

технологій на основі використання біомаси енерге-

тичних культур, підвищення рівня охорони навко-

лишнього природного середовища. Концепція ви-

значає економічні та технологічні цілі і визначає ос-

новні дії, які зацікавлені сторони повинні вжити для 

розширення виробництва і використання твердого 

біопалива на стійкій основі, також створення розви-

неного ринку твердого біопалива.  
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АННОТАЦИЯ 

В современных условиях крайне важно реформирование системы социального обслуживания и все-

стороннее развитие человеческого капитала, позволяющие с оптимизмом смотреть в будущее. Благодаря 

внедрению цифровых технологий, социальная сфера становится мобильной, способной к изменениям, а 

значит, повышается и качество оказываемых услуг, что, безусловно, ведет к достижению стратегической 

цели – обеспечению нового качества жизни населения в стране путем сглаживания социального неравен-

ства. На основе мониторинга состояния социального развития в различных регионах России дана характе-

ристика уровня и качества жизни населения с выделением ключевых проблем в данной сфере. Предлага-

ются пути снижения социального неравенства и достижения социальной справедливости. 

ABSTRACT 

In today's circumstances, it is essential to reform the social services system and to develop human capital in 

a comprehensive manner so as to be optimistic about the future. Thanks to the introduction of digital technologies, 

the social sphere becomes mobile, capable of change, and therefore the quality of services provided is also im-

proving, which, of course, leads to the achievement of the strategic goal - to ensure a new quality of life for the 

population in the country by smoothing out social inequalities. Based on the monitoring of the state of social 

development in various regions of Russia, a characteristic of the level and quality of life of the population is given 

with the identification of key problems in this area. Ways are proposed to reduce social inequality and achieve 

social justice. 

Ключевые слова: Качество жизни населения, социальное неравенство, дифференциация доходов, со-

циальная сфера, регионы. 

Keywords: Quality of life of the population, social inequality, income differentiation, social sphere, regions. 

 

Рост проблем перенаселенности и снижения 

уровня здоровья населения, появление различных 

экологических проблем, необходимость практиче-

ского решения экономического кризиса вызвали се-

годня особый интерес к острой проблеме социаль-

ного неравенства, что в свою очередь определяется 

развитием социальной несправедливости. 

Так, по данным социологического опроса, 98% 

россиян беспокоит социальное неравенство в 

стране. При этом 95% граждан отмечают, что ос-

новная причина, по которой образуется несправед-

ливость – это разница в уровне доходов. Большая 

часть респондентов с уверенностью заявили, что 

государство должно обратить внимание на ситуа-

цию и повлиять на снижение уровня социальной не-

справедливости [5]. 

Неравенство по уровню доходов сильно влияет 

на жизнь россиян во всех аспектах. Так, сегодня 

при небольшом уровне доходе нельзя получить ана-

логичные богатым медицинские услуги, образова-

ние, культурные блага, а также справедливое пра-

восудие, что намекает на наличии серьезного влия-

ния денег и связей на решения судей. 

Чтобы снизить социальное неравенство, в при-

оритете нужно поднять стандарты жизни в регио-

нах и значительно повысить МРОТ. Нынешний 
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уровень минимальной зарплаты не удовлетворяет 

даже физиологических потребностей среднего рос-

сиянина, не говоря уже о расходах на одежду, 

транспорт, ЖКХ и так далее. Для нормального су-

ществования при нынешних ценах МРОТ должен 

составлять хотя бы 25 тысяч, а минимальная пенсия 

– 20 тысяч. 

Что же касается регионов, то кроме Москвы и 

ряда других субъектов, в основе своей жизнь там 

депрессивная – нет социальных лифтов, зарплаты 

очень низкие, вести бизнес крайне сложно из-за 

криминальных элементов или высокого коррупци-

онного налога, да и попросту потребительский 

спрос крайне слабый. Если решить эти две про-

блемы, то вопрос социального неравенства, как ми-

нимум будет значительно менее острым. 

Так будет ли улучшение качества жизни? В 

этой связи отметим следующее. По прогнозам экс-

пертов материальное положение населения в бли-

жайшие 1,5 года не улучшится, реальные доходы 

граждан будут находиться примерно на том же 

уровне. За 2018 год их рост не превысил и 1,5%. Эф-

фект от повышения зарплат был в значительной 

степени нивелирован ростом закредитованности 

россиян и увеличением налогов. 

По информации Росстата, октябрь 2018 года 

выдался сравнительно удачным для населения: ре-

альные доходы людей возобновили рост после 2 ме-

сяцев падения. Если сравнивать с октябрем 2017 

года, прибавка составила 1,4%. За 10 месяцев до-

ходы выросли всего на 1,6% [3]. 

Таким образом, минусовый период августа – 

сентября 2018 года остался позади. Интересно, что 

двухмесячный спад проходил на фоне увеличения 

зарплат, которые за январь – октябрь выросли на 

7,6% в реальном выражении [1]. Эксперты РАН-

ХиГС объясняют это уменьшением реальных дохо-

дов предпринимателей и снижением денежных по-

ступлений от собственности. Также свою роль сыг-

рали определенные успехи в легализации 

занятости: уменьшились выплаты в конвертах. Од-

нако, доля расходов населения на товары и услуги 

достигла максимума за последние 15 лет, составив 

78,2% [2]. 

Приведем данные центра управления финан-

сами о доходах населения по регионам (таблица 1): 

Таблица 1. 

Доходы населения за 2018 – 2020 годы по регионам 
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Для устранения же социального неравен-

ства в новых условиях развития крайне важно:  

1. обеспечивать контроль доходов и расходов 

людей.  

2. сглаживать разницу в доходах между са-

мыми низкооплачиваемыми и высокооплачивае-

мыми слоями населения [4]. 

3. создавать равный доступ к социальным 

услугам. 

4. вводить механизм справедливой оплаты 

труда.  

Сейчас нужно работать на опережение, ис-

пользуя своевременно весь позитивный потенциал 

и нейтрализуя возможные риски, главным образом 

проводить структурные и институциональные ре-

формы, обеспечивающие прочную основу для по-

вышения благосостояния людей как главной цели 

российской экономики, для поддержания устойчи-

вого роста и конкурентоспособности не только для 

государства, сколько для как каждого человека.  

Правительство стремится разработать и внед-

рить программы, направленные на улучшение каче-

ства жизни всех социальных слоев населения в каж-

дом регионе. Но для достижения высокого качества 

жизни населения требуются дополнительные реше-

ния. 

Приоритетным должно быть реформирование 

системы социального обслуживания с использова-

нием цифровых технологий, позволяющее с опти-

мизмом смотреть в будущее в свете обеспечения 

важнейшей стратегической цели – развитие челове-

ческого капитала, достижение принципиально «но-

вого» качества жизни населения. 
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ABSTRACT 
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Formulation of the problem. Determining the re-

quirements of employers for the competencies of future 

employees is an important factor for the formation of 

human resources and their management [1]. The rele-

vance of studying the realities and prospects of human 

resources development is due to the growing im-

portance of the role and place of man in all socio-eco-

nomic processes [2]. In the process of human resources 

development, the implementation of disciplines in the 

educational program plays an important role, which 

would form program results aimed at mastering univer-

sal skills that are in demand in the labor market and 

necessary for starting your own business (including im-

plementation and development of social entrepreneur-

ship as a separate and a specific but promising type of 

self-employment [3-4]). At the same time, the customer 
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orientation of the business, which is the main and most 

effective style of activity today, depends entirely on the 

universal skills of employees [5]. At the same time, ad-

aptation, as a functional feature of socio-economic sys-

tems and personnel of enterprises [6-8], as well as 

adaptability, as their key feature, are characterized by 

one of the most important skills of today. 

The Analytical Report "Urban Competitiveness 

Index 2019/2020" [9] identified barriers to doing busi-

ness that most hinder development in Ukrainian cities. 

It is pointed out that among the first three obstacles, 

which are traditionally high taxes and low consumer 

demand (regardless of size and sector), there is such a 

problem as the lack of skilled labor. The problem is 

manifested not only in the quantitative shortage of 

workers, but also in the qualitative inconsistency with 

the needs of employers.  

Modern economic realities in Ukraine demon-

strate the complex problem of staffing business struc-

tures in all areas of management, which is caused by 

many factors, including the mismatch of skills acquired 

by students of all levels (hard skills prevail), the de-

mands of employers (except hard skills need soft 

skills). Formal education is aimed mainly at the devel-

opment of professional competencies that determine 

the so-called hard skills, while soft skills are given al-

most no attention. Thus, scientists face a number of 

problems that need to be addressed immediately, 

namely: the inconsistency of the competencies of grad-

uates of economic specialties of the Free Economic 

Zone to the demands of employers in the labor market 

of the Kharkiv region; low level of professional com-

pliance in terms of soft skills of job seekers to the re-

quirements of employers in the labor market of the 

Kharkiv region. 

At the same time, the direction of solving the prob-

lems is to increase the level of compliance of job seek-

ers with the requirements of employers in the labor 

market of the Kharkiv region by improving (revising) 

educational programs. To provide practical recommen-

dations in this direction, it is necessary to solve several 

tasks: 

-analyze the requests of employers regarding the 

competencies of economic professions using job-sites; 

-analyze employers' inquiries about the competen-

cies of economic professions through questionnaires 

(interviews); 

-to form a vision of competencies of economic 

professions through questionnaires and focus groups 

with applicants for higher education in economic spe-

cialties 1-6 years of study; 

-to form a vision of the competencies of the pro-

fessions of economic profile through questionnaires 

and focus groups with teachers of free economic zones; 

-form a vision of the competencies of economic 

professions by analyzing global trends in the require-

ments of employers; 

-summarize the competencies required for gradu-

ates of free economic specialties in the general recom-

mendations for the formation of educational programs. 

The inclusion of teachers of economic specialties 

in the stakeholders is due to the fact that universities 

must be innovative and progressive centers and offer 

employers innovations in the professional field. Thus, 

employers can develop competencies that are outdated 

and do not correspond to modern trends in economic 

development to job seekers (graduates of free economic 

zones).  

General research methodology: 

1. Expert analysis of job-sites in terms of func-

tional responsibilities, hard and soft skills of economic 

specialties. 

2. Formation of a pool of functional responsibili-

ties, hard and soft skills for further analysis. 

3. Detailing and rating of hard and soft skills of 

economists by interviewing employers. 

4. Questionnaires and focus groups with appli-

cants for higher education in economic specialties 1-6 

years of study to identify their vision of hard and soft 

skills. 

5. Focus group with freelance teachers to identify 

their vision of hard and soft skills (interview method). 

6. Analysis of global trends in competencies, 

skills, abilities. 

At the first stage of the analysis we will focus on 

the study of job-sites in Ukraine. This practice is appro-

priate given the presentation of the results of the study 

on labor market dynamics by the National Qualifica-

tions Agency (NQA) at the forum "Human Capital: A 

New Agenda", which took place on November 12-13, 

2020. The analysis was conducted from 01.10 - 

31.10.2020 on the sites robota.ua and Work.ua, which 

are the most popular in our country. It was determined 

that the number of resumes exceeds the number of va-

cancies (290.51 thousand against 82.61 thousand); 

compared to September, there is a declining trend in job 

search and supply (-18.69% and -9.17%, respectively) 

[10].  

Results of the research. The authors analyzed the 

most popular job sites in Ukraine - work.ua and rab-

ota.ua. According to the analysis of work.ua, we note 

that most vacancies in Ukraine as a whole as of 

25.10.20 belong to working specialties (12%), in sec-

ond place - sales and procurement (10%), services 

(9%), retail and administration, management of 6% 

(Fig. 1). 
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Figure 1 – The structure of vacancies by category in Ukraine as a whole 

 

In Kharkiv, according to the same site have the following picture (Fig. 2). 

 
Figure 2 - The structure of vacancies by category in Kharkov as a whole  

 

12% are workers, 11% are sales and purchasing, 9% are IT, computers, and 8% are service. Administration, 

middle management, marketing, advertising and PR at 5%. Accounting and auditing, retail trade - 4% each.  

Among economic specialties, the distribution is presented as follows (Fig. 3). 
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Figure 3 - Distribution of specialties of economic direction 

 

As of October 26, 20, 15 vacancies for economists 

in Kharkiv were submitted to the work.ua website, 

which contained requirements for the job seeker. The 

analysis of requirements to applicants for the profes-

sion of "Economist" is presented in table. 1. 50 vacan-

cies in Ukraine were analyzed (excluding the financial 

and credit sphere). 

Methodology of analysis: since vacancies are 

formed without following the standard form, their con-

tent varies; in addition, the same functional responsibil-

ities are described either very broadly or very con-

cretely; vacancy names vary; vacancies reflect the spe-

cifics of the field of activity. Therefore, a qualitative 

analysis was applied to each vacancy, an expert assess-

ment of the functional responsibilities of the economist 

was conducted, and the formation of the essential work-

load was carried out. Vacancies also formed the neces-

sary knowledge / skills / requirements, among which, 

almost all employers noted the presence of experience 

(91%). 

Table 1 

Generalization of requirements for applicants for the position of «economist» according to the site work.ua 

Functional responsibilities 
Times 

/% 

Necessary knowledge, 

skills 

Times 

/% 

Budgeting, execution, control, reporting 15/30 Knowledge of budgeting 8/16 

Analysis of economic activity in general and in terms of in-

dividual areas (costs, revenues, cost, sole proprietorship, 

goods and materials, range, cash flow, efficiency, profitabil-

ity, etc.), including factor analysis 

22/44 
Knowledge of management 

accounting 
12/24 

Preparation of calculation (plan / fact), its analysis, formation 

of conclusions and recommendations, pricing 
16/32 Knowledge of accounting 10/20 

Cost / revenue analysis 11/22 
Skills of processing large 

arrays of information 
8/16 

Maintaining management accounting in general and in terms 

of areas of activity 
17/34 

Knowledge of PC MS Of-

fice (Excel, Word, Internet) 
38/76 

Formation, analysis, reporting (management) of cash flows 

(payment calendar), financial planning / reporting (VAT, bal-

ance, P&L) 

10/20 Negotiation skills 3/6 

Accrual, accounting, calculation, analysis of wages, labor in-

dicators 
12/24 Knowledge of 1C 36/72 

Understanding the production process 5/10 
Prozoro, tender documenta-

tion 
4/8 

Maintaining primary accounting, the ability to draw up pri-

mary documents, check their accuracy 
16/32 РРО 1/2 

Work with contractors on payment, reconciliation of docu-

ments, payments, settlements 
12/24 BAS 1/2 

Work with accounts payable / receivable 11/22 SAP 1/2 

Analysis of competitors, suppliers, their range, prices 9/18 Power Quarry 1/2 

Ensuring document flow (preparation, control, accounting 

(contracts, orders, ledgers, etc.)) 
9/18 ERP 3/6 

Reporting (financial, management, economic) 17/34 Honey 1/2 
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Personnel accounting 3/6 Power Bi 2/4 

Maintaining production accounting 5/10 
Knowledge of personnel 

accounting 
2/4 

Formation of models and forecasting of indicators 4/8 
Business correspondence 

skills (correspondence) 
4/8 

Development of motivation indicators and KPI analysis 2/4 
Knowledge of financial re-

porting 
5/10 

Participation in management accounting automation projects 6/12 
Knowledge of statistical re-

porting 
2/4 

Formation of economic calculations to substantiate manage-

ment (including investment) decisions 
8/16 

Knowledge of English at 

the upper-intermidiate level 

and above 

2/4 

Calculations of business plans of projects;  2/4 
Knowledge of financial ac-

counting  
4/8 

 

Based on the table. 1 build diagrams of the necessary knowledge and skills (Fig. 4).  

 
Figure 4 - Analytics of professional knowledge / skills that a graduate of economic specialties should have 

(according to the analysis of job-sites) 

 

According to the results of interviews with aca-

demic staff related to teaching in the specialties 051 

Economics and 076 Entrepreneurship, Trade and Ex-

change, the following professional knowledge / skills 

were added to: the necessary knowledge of production 

accounting; knowledge of business planning; 

knowledge of project management. 

This addition is due to the fact that teachers mon-

itor modern educational programs of the leading free 

economic zones of Ukraine and foreign universities, as 

well as the dynamics of development of a particular 

specialty. Accordingly, these are the knowledge and 

skills that a future employer will need. Analysis of ap-

plication packages for economists (Fig. 5) showed  

From the analysis of job-sites we see that 76% of 

vacancies assume that job seekers will have good skills 

in working with PC MS Office, and another 72% want 

future employees to be able to work with 1C. Also pre-

scribed in vacancies are the ability to work in general 

with ERP, or specifically with BAS, SAP. As an ana-

lytical program for economists, employers want Power 

BI. 

 

 
Figure 5 - Analytics on application packages that should be owned by a graduate of economic specialties 

(according to the analysis of job-sites) 
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Teachers are recommended to add Smet to the pro-

gram packages, because the university has a construc-

tion orientation, and Power Point as a basic skill of pre-

senting information. 

It should be noted that employers are very limited 

and generally prescribe soft skills in the requirements 

for applicants. For example, sociability, stress re-

sistance, etc. The list of soft skills that are most often 

prescribed by employers is presented in Fig. 6. 

To form a holistic picture of the competencies that 

an economist should have, a survey of 31 employers 

was conducted using a Google questionnaire, which an-

swered a number of questions: programs that an econ-

omist should have; basic professional knowledge / 

skills; soft skills.  

 
Figure 6 - Analytics on soft skills that a graduate of economic specialties should have (according to the analysis 

of job-sites) 

 

The list of questions and answer options was de-

veloped by the project participants based on the results 

of site analysis. Among the software, the basic 

knowledge of MS Office PCs (Excel, Word, Internet) 

is 93.5%, which correlates with the all-Ukrainian need 

(76%); in the second place of knowledge 1C Enterprise 

in its various configurations and blocks - 80.6%, which, 

again, corresponds to the all-Ukrainian trend of 72% 

(Fig. 7).  

 
Figure 7  

Rating of software that should have a graduate of economic specialties, % (according to a survey of employers) 

 

With the results of the survey on basic profes-

sional knowledge / skills, the results were obtained, 

which are shown in Fig. 8.  

From this figure we can see that 80.6% of respond-

ents consider knowledge of financial accounting neces-

sary; 74.2% - knowledge of budgeting, knowledge of 

financial reporting, knowledge of business planning 

consider this knowledge necessary for graduates of 

economic specialties; 67.7% of respondents consider 

knowledge of management and accounting necessary; 

64.5% prefer project management knowledge. 

Employers who took part in the survey are part-

ners of KhNUBA, where graduates are employed, or 

who are directly graduates; also among employers there 

are organizations which do not have in the staff gradu-

ates of economic specialties of KhNUBA; are leaders 

of the labor market of the Kharkiv region or cooperate 

with KhNUBA on improvement of educational pro-

grams and development of soft skills. 

Negotiation skills 6

Business correspondence skills 
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Figure 8 - Rating of basic professional knowledge / skills that a graduate of economic specialties should possess 

(according to the survey of employers) 

 

According to the analysis of vacancies published 

on the site work.ua and rabota.ua, as well as the results 

of interviews with teachers, a pool of soft skills was 

formed, which are the most necessary for graduates of 

economic specialties. Their detailing and prioritization 

was based on a survey of employers. The results are 

given in table. 2. 

 

Table 2 

The results of a survey of employers on the importance of soft skills 

What soft skills are most needed 

for graduates of economic spe-

cialties: 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 points 
Weighted 

assessment % % % % % 

business correspondence skills 

(correspondence) 
67,7 19,4 6,5 6,5 0 4,486 

communication skills (negotia-

tion skills) 
80,6 9,7 6,5 3,2 0 4,677 

foreign language proficiency at 

the intermediate level 
29 25,8 29 12,9 3,2 3,642 

time management skills 38,7 38,7 22,6 0 0 4,161 

ability to work in a team 80,6 16,1 0 3,2 0 4,738 

ability to present the results of 

work (research) 
41,9 41,9 9,7 3,2 3,2 4,158 

critical thinking 58,1 25,8 12,9 0 3,2 4,356 

leadership 16,1 35,5 32,3 16,1 0 3,516 

creativity  41,9 32,3 16,1 9,7 0 4,064 
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The results of soft skills rating are shown in Fig. 9.  

 

 
Figure 9 - Rating of soft skills for economic specialties (according to the survey of employers), points 

 

As for soft skills, the most necessary are the ability to work in a team (4,738 points), communication skills 

(negotiation skills) (4,677 points), business correspondence skills (correspondence) (4,486 points) and critical 

thinking (4,356 points). 

According to the results of the survey of applicants for economic specialties, we have the following picture 

(Fig. 10-12, Table 3). 

 
Figure 10 - Rating of basic professional knowledge / skills that a graduate of economic specialties should 

possess, % (according to the survey of students) 
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Figure 11 - Rating of software that should have a graduate of economic specialties, % (according to the survey 

of applicants) 

 

Table 3 

Results of the survey of applicants on the importance of soft skills) 

What soft skills are most needed for grad-

uates of economic specialties: 

5 

points 

4 

points 

3 

points 

2 

points 

1 

points 
Weighted as-

sessment 
% % % % % 

business correspondence skills (corre-

spondence) 
26,7 26,7 26,7 20 0 3,604 

communication skills (negotiation skills) 73,3 20 0 0 6,7 4,465 

foreign language proficiency at the inter-

mediate level 
60 26,7 6,7 6,7 0 4,403 

time management skills 33,3 53,3 13,3 0 0 4,196 

ability to work in a team 80 13,3 0 6,7 0 4,666 

ability to present the results of work (re-

search) 
46,7 33,3 6,7 6,7 6,7 4,069 

critical thinking 66,7 13,3 13,3 0 6,7 4,333 

leadership 66,7 20 13,3 0 0 4,534 

creativity  60,0 26,7 6,7 6,7 0 4,403 

 

Comparing the results of the survey of employers and applicants who are currently studying, it should be 

noted differences in the top of their needs and expectations.  

 
Figure 12 - Rating of soft skills for economic specialties (according to the survey of higher education), points 
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Thus, in relation to basic professional knowledge / skills, a comparative analysis is shown in Fig. 13.  

 
Figure 13 

Comparison of top basic professional knowledge / skills according to surveys of employers and applicants 

 

Regarding soft skills, the comparison of their significance and importance from the point of view of employ-

ers and applicants differs significantly (Fig. 14).  

 
Figure 14 - Comparison of top soft skills by surveys employers and applicants 

 

Today's applicants for higher education, who ac-

cording to the theory of generations belong to genera-

tion Z (iGen, generation of founders), will enter the la-

bor market en masse in the near future. This fact must 

be taken into account when analyzing the results of a 

survey of employers and applicants on the basic skills 

that a modern worker should have. The fact is that mod-

ern "sons-in-law" have radically different features of 

individual consciousness and social mentality. 

Pew Research Center President Michael Smoke 

says that the unique thing about Generation Z is that all 

technological advances have been a part of their lives 

since birth. Therefore, to some extent, the representa-

tives of the generation of founders have technical skills 

that make up the digital competence of hard skills. 

Google [12] records in the "zeta" all those born af-

ter 1993. Jeremy Finch and Tessa Weggert believe that 

Generation Z are people born between 1998 and 2008. 

William Strauss and Neil Howe begin counting Gener-

ation Z from the 2000s. According to Sarah Jib, Z is 

everyone who was born in the second half of the 90's 

[13]. Ukrainian scientists refer to this generation as 

those born in 2003-2023 [14]. 

Despite the lack of staff in Ukraine, it is quite dif-

ficult for this generation to find work. The so-called 

“ageism” (discrimination of a person on the basis of his 

/ her age, common in both formal and informal spheres 

of society [15]) is widespread among employers and 

they do not take into account a number of advantages 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

business correspondence skills (correspondence)

communication skills (negotiation skills)

foreign language proficiency at the intermediate level

time management skills

ability to work in a team

ability to present the results of work (research)

critical thinking

leadership

creativity

Weighted assessment роботодавці Weighted assessment здобувачі
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of this generation (high level of responsibility, literacy, 

focus on results, etc.). 

The advantage of "zets" is their multitasking, but 

the disadvantage is that they can not focus for a long 

time on something alone. It is important for them to set 

clear goals, flexibility of working hours, career devel-

opment, in which they value not so much the amount of 

income as the promotion itself. Equally important for 

them is motivation and the ability to be a brand them-

selves. Nowadays, it is important for employers to take 

into account the differences of generations in order to 

use the strengths of each of them. Recruiters should 

also consider these features when building an EVP 

(Employer Value Proposition) [16]. 

Based on the above, the new educational paradigm 

for the new generation should be based on its features, 

namely: the ability to quickly receive and process any 

information; ability to think creatively; ability to draw 

conclusions independently; ability to quickly change 

views; ability to multitask; ability to easily learn; desire 

to benefit others; desire to learn something new; rejec-

tion of dogmatic judgments and a certain uncontrolla-

bility; desire for security; striving to achieve high social 

goals. All these features of the new generation make us 

look for non-standard approaches in education and 

knowledge transfer [17]. 

During the impact of exogenous changes, espe-

cially if this impact is strong and requires an immediate 

response and transformation of the conditions of activ-

ity, in addition to the presence of professional skills, 

which are usually more firmly established, a certain list 

of skills needed to adapt. We would like to draw atten-

tion to another paradoxical feature of crises and times 

of global transformations in general, which is probably 

inherent in the current level of development of society 

- the acceleration of social transformations over time, 

ie, as mentioned earlier, most forecasts of global eco-

system trends for the next 10-20 years, thanks to rapid 

transformations have come true today. This also applies 

to the training of professionals with a certain set of 

competencies and skills (Fig. 15). 

The crisis caused by the pandemic has accelerated 

all expert and futuristic forecasts for at least 5 years. 

This also applies to the training of professionals with a 

certain set of competencies and skills. This infographic 

(Fig. 15) visualizes the acceleration of the transition 

from one state, which is the majority of professionals in 

various fields now to another, the acquisition of which 

is approaching very rapidly.  

We are talking about the transformation from eru-

dite competists (whose training has just begun to estab-

lish modern freelancers) to universal competists, who 

are able to easily function in the virtual world and co-

exist harmoniously with artificial intelligence, giving it 

all routine work and leaving creativity. According to 

experts [19], artificial intelligence will continue to au-

tomate technical skills and stimulate demand for soft 

skills such as creativity, communication and empathy, 

so the humanities will become necessary again. At the 

same time, the need to change the ideology of education 

in the direction of training such specialists may serve as 

an explication of the issue. 

 
Figure 15 - Acceleration of the dynamics of change due to the crisis component [18] 
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Thus, the labor market is already renewing gener-

ations, and hence the transformation of human re-

sources. Erudite Competitors (millennials) are replaced 

by job seekers from the generation of "sons-in-law" and 

form a cohort of so-called universal Competists or uni-

versals. And they will benefit because they have some 

of the innate skills that will be needed soon. 

The authors of this study analyzed some of the 

largest studies conducted over the past 5 years to pre-

dict the further development of skills and their demand 

among employers (Table 4). 

Table 4 

The main studies of skills development and demand among employers from 2015 to 2020.. 

Research Year The competencies of the employees who were singled out as crucial 
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The need to develop soft skills has been substanti-

ated by many studies. For example, according to re-

search conducted at Harvard and Stanford Universities, 

career growth is provided by 15% hard skills, and 85% 

- soft skills. The World Bank's Skills for Modern 

Ukraine study (2015) showed that there is a significant 

demand in Ukraine for developed cognitive skills, self-

organization, resilience, teamwork and a desire to learn 

[20]. In recent years, this list has not undergone signif-

icant changes. Thus, according to a study conducted by 

the Center for CSR Development in July-August 2016, 

the greatest demand among Ukrainian employers are 

the following skills: teamwork, sociability, analytical 

thinking, ability to learn quickly, flexibility, responsi-

bility, initiative, literate writing and oral language, 

emotional intelligence. However, in the perspective of 

2030, according to the same respondents, the greatest 

demand will be critical thinking and a project approach 

to solving problems [21]. According to the results of 

the World Forum 2020, the list of basic skills until 

2025. creates the concept of 4K: creativity, critical 

thinking, communication, cooperation. It should be em-

phasized that according to all the presented studies, the 

leading position is occupied by sociability and ability 

to work in a team, which fully correlates with the results 

of the study conducted by the authors of this article. 

And this trend continues for five years and, despite 
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changes in methods and techniques over the past year, 

ie the transition to remote mode, remains in favor, com-

plicated by the possibility of implementation due to 

lack of personal communication. 

However, the authors of this study concluded that 

the accumulation of such skills provides an acquisition 

of integrated soft skill - adaptability to change, which 

will provide a painless transition from one equilibrium 

to another with the least significant losses and greatest 

benefits [22]. At the same time, adaptability is not just 

the ability to adapt to the situation and circumstances, 

but rather the search for new opportunities provided by 

the changed environment and new conditions of opera-

tion, benefit and improvement of their own condition 

through transformation. That is, changes in the socio-

economic system and its existing facilities must be syn-

chronized to achieve a balance that must be sustainable, 

as turbulence increases and leaves almost no time for 

rest [23].  

It should also be noted that communication and 

teamwork skills are not sufficiently developed in the 

generation of "sons-in-law", which can significantly af-

fect their adaptation to working conditions after gradu-

ation and will require movement "to meet" employers, 

ie in some cases special and individual working condi-

tions of "zetas" taking into account the level of their so-

cialization. 

Generation Z is considered the future of the world 

economy. By 2021, this generation will be the largest 

consumer group in the world. In the United States, Eu-

rope and the BRICS, they will account for up to 40% of 

consumers and 10% in the rest of the world [16]. The 

advantage of this generation is their ability to perform 

several tasks simultaneously (multitasking), but the dis-

advantage is that they can not long focus on one thing. 

For them, it is important to set clear goals, flexibility of 

working hours, career development, in which they 

value not so much the amount of income as the promo-

tion itself. So, no less important for them is the motiva-

tion and ability to be a brand themselves. Nowadays, it 

is important for employers to take into account the dif-

ferences of generations in order to use the strengths of 

each of them. Recruiters should also consider these fea-

tures when building an EVP (Employer Value Proposi-

tion) [14]. 

These features are crucial factors in the formation 

of human resources not only of an individual enterprise 

[2], but also the country as a whole. What will require 

the establishment of basic skills during training and 

should be taken into account when compiling educa-

tional programs at different levels of higher education. 

Today, the formation of universal skills (soft skills) is 

a mandatory criterion in assessing the quality of educa-

tional programs and one of the conditions for accredi-

tation and the possibility of further implementation of 

programs. 

The transformation of socio-economic systems, 

which is now taking place at an accelerated pace, re-

quires an even faster restructuring of the educational 

system so that it not only meets modern requirements, 

but is one step ahead. The Davos Economic Forum gen-

erated a number of key points, among which J. Ma's 

views on key vectors of development (4E) are im-

portant: E - education; E-entrepreneurship; E - elec-

tronic infrastructure; E - e-government [25].  

To date, there is a striking gap between the needs 

of the labor market, higher education seekers and the 

content of educational programs that must meet state-

approved standards of higher education. However, it is 

the needs that are the basis for future learning goals. 

Therefore, it is important to apply an approach to the 

development of educational programs based on the 

concept of singularity and holism, ie covering the views 

of all stakeholders involved in the educational program. 

This makes it possible to bridge the gaps between gen-

erations and gaps in understanding and shaping educa-

tional needs [26]. 

This situation arises due to the lack of competitive, 

transparent and personal mechanisms for selecting the 

most worthy candidates for positions, which is the big-

gest challenge in forming a successful company with 

prospects for growth and development in the markets 

of Ukraine and the world. Therefore, recruitment is a 

priority in addressing the issues that underlie the prob-

lematic and strategic challenges in the competitiveness 

and investment attractiveness of SMEs, the develop-

ment of markets and the construction of new customer 

bases. 

It is quite difficult for business leaders to select 

highly qualified specialists capable of solving modern 

challenges in this coordinate system. Therefore, local 

authorities can help business by supporting a project 

aimed at interactive interaction between free economic 

zones and business. The best solution is to create a plat-

form for professional and managerial fights, where em-

ployers will be able to clearly see the qualities and 

unique capabilities of the winners of the fights. Man-

agement duel is a unique technology aimed at develop-

ing negotiation skills, understanding the situation, the 

situation, the correct assessment of the individual qual-

ities of the interlocutor, making strategically important 

management decisions that help achieve the desired re-

sult. Management duel is an intellectual game. In public 

martial arts, two people try to prove their superiority 

over each other, seek to resolve the conflict, find an ef-

fective management solution to the situation. The par-

ticipants of the match have a dialogue for a limited 

time, the reason for which is any problematic manage-

ment situation. 

The solution of this problem corresponds to the 

State strategy of regional development (item 2.1. De-

velopment of human capital) and regional strategy of 

development (1.3. Creation of accessible and qualita-

tive initial and average and integrated in the European 

space competitive higher education).  

Conclusions and prospects for further re-

search. Thus, a large-scale study of the needs of the la-

bor market and the requirements of employers to future 

employees of the economic direction revealed the fol-

lowing main results: 

-Employers are very limited and generally pre-

scribe soft skills in the requirements for applicants. For 

example, sociability, stress resistance. 

-80.6% of respondents consider knowledge of fi-

nancial accounting necessary, 74.2% - knowledge of 

budgeting, knowledge of financial reporting, 
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knowledge of business planning consider this 

knowledge necessary for graduates of economic spe-

cialties, 67.7% of respondents consider knowledge of 

management and accounting necessary , 64.5% prefer 

knowledge of project management. 

-required soft skills are the ability to work in a 

team (4,738 points), communication skills (negotiation 

skills) (4,677 points), business correspondence skills 

(correspondence) (4,486 points) and critical thinking 

(4,356 points), which correlates with the research of the 

most competent in this matter of world organizations; 

-beginning in 2020, representatives of Generation 

Z enter the labor market, which have features different 

from the existing representatives of other generations, 

which form human resources today, and require other 

management approaches, as well as taking into account 

their mentality for effective work; 

-formation of universal skills, as well as profes-

sional ones, should be formed during training, so the 

program results should include mastering these skills. 

All of this research is based on surveys of key 

stakeholders in university education programs at all 

levels of higher education and is gradually being imple-

mented during their implementation, as well as recom-

mended for dissemination and adaptation. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито економічну сутність бюджету. яку можна представити у якості інструменту соціально-

економічного розвитку країни, що передбачає використання сукупності відповідних фінансових заходів, ме-

тодів, важелів, механізмів, спрямованих на раціональне та ефективне формування, розподіл і використання бю-

джетних ресурсів у відповідності з метою забезпечення макроекономічної рівноваги та сприяння економічному 

зростанню.. Визначено, що бюджетна система як складова публічних фінансів гармонізує інтереси дер-

жави, місцевого самоуправління та відображає систему економічних відносин, її значення та роль визна-

чається державними функціями та завданнями. Показано, що бюджет є вагомою складовою системи фі-

нансового регулювання економіки, його збалансованість, оптимальність є однією з основних умов економі-

чного зростання. Доцільним є підвищення стійкості бюджетної системи країни, використання сукупності 

інституційних бюджетних механізмів з урахуванням тенденцій розвитку світової економіки та особливос-

тей вітчизняної системи бюджетного регулювання; залежно від поставленої мети, бюджетна політика на-

правлена на досягнення макроекономічної стабілізації, стимулювання збалансованого економічного роз-

витку. Механізм реалізації бюджетної політики країни передбачає використання сукупності відповідних 

бюджетних інструментів, які значним чином впливають на темпи економічного зростання. 

ABSTRACT 

The article reveals the economic essence of the budget, which can be presented as a tool for socio-economic 

development of the country, which involves the use of a set of appropriate financial measures, methods, levers, 

mechanisms aimed at rational and efficient formation, allocation and use of budget resources in accordance with 

macroeconomic balance and economic growth. It is determined that the budget system as a component of public 

finances harmonizes the interests of the state, local government and reflects the system of economic relations, its 

importance and role is determined by state functions and tasks. It is shown that the budget is an important compo-

nent of the system of financial regulation of the economy, its balance, optimality is one of the main conditions for 

economic growth. It is advisable to increase the stability of the budget system of the country, the use of a set of 

institutional budgetary mechanisms, taking into account trends in the world economy and the peculiarities of the 

domestic system of budget regulation; depending on the goal, fiscal policy is aimed at achieving macroeconomic 

stabilization, stimulating balanced economic development. The mechanism for implementing the country's fiscal 
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policy involves the use of a set of appropriate budgetary instruments that significantly affect the rate of economic 

growth. 

Ключові слова: бюджет, бюджетна система, бюджетні відносини, бюджетна політика, бюджетний 

механізм, економічне зростання. 

Keywords: budget, budget system, budget relations, budget policy, budget mechanism, economic growth. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку бюджетних відносин існує необхідність в 

удосконаленні системи управління бюджетними 

видатками з метою зростання якості надання дер-

жавних послуг, підвищення ефективності викорис-

тання бюджетних коштів та посилення результати-

вності впливу бюджетного механізму на динаміку 

суспільного розвитку. Бюджетна система є одним з 

вагомих інструментів державного регулювання 

економіки. Від ефективності бюджетного процесу, 

формування бюджетної стратегії залежить успіш-

ність реалізації регулюючої функції держави, забез-

печення економічного зростання. На даному етапі 

економічних перетворень важливим є посилення 

регулюючої ролі бюджету, яка полягає у перероз-

поділі валового внутрішнього продукту між сфе-

рами економічної діяльності, адміністративно-те-

риторіальними одиницями країни, соціальними 

групами населення для забезпечення економічного 

зростання, ефективності соціально-економічного 

розвитку країни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Се-

ред вагомих наукових досліджень зарубіжних вче-

них у сфері розвитку бюджетних відносин можна 

назвати праці Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, П. Круг-

мана, В.Нордхауса, П.Самуельсона, Дж. Стігліца. 

Питання формування бюджету досліджуються у 

працях вітчизняних вчених: Т.Канєвої [3], Л.Коза-

резенко[4], Л.Лисяк, В.Макогон [1,2,5], Ю.Мар-

куц[2], М.Пасічного [3], І.Чугунова [1-5] та інших. 

Метою статті є розкриття сутності бюджету 

як інструменту економічного зростання. 

Виклад основного матеріалу. Формування 

бюджету пов’язано із появою держави як інституту 

суспільного та адміністративного устрою. На су-

часному етапі розвитку, держава виступає у якості 

активного учасника економічних відносин. Інсти-

туційні перетворення соціально-економічної мо-

делі розвитку суспільства обумовлюють необхід-

ність посилення дієвості бюджетних відносин. Еко-

номічну сутність бюджету можна представити у 

якості інструменту соціально-економічного розви-

тку країни, що передбачає використання сукупності 

відповідних фінансових заходів, методів, важелів, ме-

ханізмів, спрямованих на раціональне та ефективне 

формування, розподіл і використання фінансових ре-

сурсів у відповідності з метою забезпечення макрое-

кономічної рівноваги та сприяння економічному зро-

станню. Бюджетне регулювання передбачає реаліза-

цію заходів щодо стимулювання інвестиційних 

процесів, занятості населення, активності суб’єктів 

підприємництва, встановлення певних обмежень 

щодо розміру державного боргу, дефіциту бюджету. 

Доцільність застосування бюджетного регулю-

вання обумовлена виконанням державою економі-

чної функції на належному рівні, вагомим є обґру-

нтування пріоритетних напрямів соціального-еко-

номічного розвитку країни, формування і подальше 

удосконалення інституційного середовища еконо-

міки. Дієвість системи бюджетного регулювання, 

значним чином, залежить від рівня наукової обґру-

нтованості його ролі в розвитку суспільних відно-

син, моделі економічного зростання, що визначає 

ступінь участі держави в управлінні економікою та 

використання відповідних фінансових інструмен-

тів. 

Бюджетні відносини пов'язані з виникненням 

держави і з'явилися в процесі багатовікового розви-

тку товарно-грошових відносин. На початковому 

етапі розвитку суспільства доходи бюджету забез-

печували утримання двору монарха, державного 

апарату, витрати на ведення війн, будівництво гро-

мадських споруд тощо. Характер такого забезпе-

чення виявлявся в тому, що не існувало розмежу-

вання між ресурсами держави і ресурсами її прави-

теля: монархи розпоряджались ресурсами країни як 

своєю власністю. З відділенням державної скарб-

ниці від особистої каси і власності монарха вини-

кли такі поняття, як державні фінанси, державний 

бюджет, державний кредит. 

Історія фінансів свідчить про те, що бюджет не 

є інститутом, притаманним державі на всіх стадіях 

її розвитку. Тривалий час держава не мала бю-

джету, проте у всіх європейських державах збира-

лися доходи та здійснювались видатки, тобто існу-

вала система бюджетних доходів та видатків. Од-

нак бюджет виникає тільки тоді, коли держава у 

фінансову діяльність вводить планування, складає 

кошторис доходів і видатків на певний період. Не-

обхідність бюджетних відносин зумовлена тим, що 

основним призначенням держави є забезпечення 

фінансовими ресурсами тих потреб громадян, які 

не можуть бути задоволені через ринковий меха-

нізм, тобто через попит і пропозицію. До них нале-

жить зокрема, структурна перебудова економіки, 

захист навколишнього середовища, оборона, пра-

вопорядок, соціальна підтримка малозахищених 

верств населення, проведення фундаментальних 

наукових досліджень, охорона здоров'я тощо. Ви-

ходячи з цього, держава формує бюджетну полі-

тику, основним завданням якої є визначення відпо-

відної моделі перерозподілу фінансових ресурсів із 

метою забезпечення економічного зростання та до-

бробуту населення. Сутність бюджету проявля-

ється у функціях: розподільча, перерозподільча, 

відтворююча, регулююча, стимулююча, планова, 

прогнозна, контролююча, соціальна [1]. 

У процесі реалізації розподільчої функції бю-

джету відбувається первинний розподіл валового 

національного продукту або національного доходу 

у вигляді створення державних фондів. Перерозпо-

дільна функція бюджету пов'язана, в першу чергу, з 

міжгалузевим та територіальним розподілом кош-

тів з метою забезпечення найбільш ефективного і 

раціонального використання доходів і накопичень. 
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Перерозподіл відбувається між галузями еконо-

міки, адміністративно-територіальними одиницями 

країни, соціальними верствами населення. Відтво-

рююча функція бюджету забезпечує регулювання 

процесу виробництва, необхідним є формування 

грошових фондів на відповідних стадіях і етапах 

виробництва, розподілу, обміну і споживання. При 

цьому роль бюджету у сучасних умовах полягає в 

тому, що вони виступають вагомим інструментом 

впливу на процес суспільного відтворення, еконо-

мічного зростання, перетворень структури еконо-

міки, розвитку основних галузей економіки, прис-

корення науково-технічного прогресу. Так, розши-

рюючи обсяг державних інвестицій, держава 

стимулює підвищення попиту на трудові ресурси, 

зростання виробництва, зайнятості населення. За 

рахунок державного бюджету та місцевих бюдже-

тів підтримується попит, відбувається фінансу-

вання соціальних програм. Регулююча функція бю-

джету тісно пов’язана з іншими функціями. Через 

державні витрати, державний кредит, державні за-

купівлі держава впливає на процес відтворення. У 

сучасних умовах держава виступає найбільшим за-

мовником і споживачем продукції низки галузей, 

що дозволяє перетворити державний попит на ваго-

мий інструмент регулювання економіки з метою 

досягнення стратегічних цілей розвитку країни. 

Стимулююча функція бюджету спрямована на заці-

кавлення економічних суб'єктів в інвестиційно-ін-

новаційній діяльності, підвищення ефективності ді-

яльності, економічному зростанні. 

Планова функція бюджету реалізується через 

розроблення бюджетних планів, створення необ-

хідних умов забезпечення збалансованості бюдже-

тної системи країни, макроекономічної стабільно-

сті, передбачуваності бюджетної політики, вико-

нання функцій, покладених на органи державного 

управління та місцевого самоврядування. Прогно-

зна функція бюджету реалізується шляхом передба-

чення відповідних показників майбутнього стану 

фінасово-економічної системи. Контрольна функ-

ція бюджету полягає в тому, що через формування 

і використання фондів грошових коштів держави 

відбувається відображення економічних процесів. 

Державний фінансовий контроль забезпечується 

шляхом виконання державними органами управ-

ління, які здійснюють контрольні функції у межах 

законодавчо встановлених повноважень, з метою 

упередження, виявлення, недопущення у подаль-

шому фінансових правопорушень щодо фінансово-

економічної діяльності на підконтрольних 

об’єктах, та дотримання законності, фінансової ди-

сципліни та ефективності формування і витрачання 

бюджетних коштів та інших активів у процесі воло-

діння, розпорядження, використання державного 

майна, відшкодування збитків та встановлення міри 

відповідальності у разі порушення бюджетного за-

конодавства [2]. 

Зміст соціальної функції бюджету полягає в 

формуванні соціальної безпеки людини та забезпе-

чення цілісності та стабільності розвитку суспільс-

тва. Реалізація соціальної функції держави полягає 

у формуванні і державних фінансових ресурсів з 

метою забезпечення базових параметрів життєді-

яльності особи і суспільства. Соціальне призна-

чення трансфертів, що передаються з державного 

бюджету місцевим бюджетам, полягає у забезпе-

ченні цілісності національного соціуму, соціальної 

злагоди і стабільності у суспільстві шляхом розпо-

ділу бюджетних ресурсів та суспільних благ для 

збалансованого соціально-економічного розвитку 

як адміністративно-територіальних одиниць, так і 

країни в цілому. Бюджет виступає ефективним ін-

струментом реалізації економічної політики країни 

щодо забезпечення макроекономічної рівноваги в 

умовах інституційних перетворень. Метою бюдже-

тного регулювання є створення відповідного суспі-

льного середовища для стійкого економічного зро-

стання та формування дієвих інституційних взаємо-

відносин щодо визначення пріоритетів здійснення 

бюджетної політики, вдосконалення методологіч-

них засад бюджетного планування та прогнозу-

вання, розподілу та перерозподілу фінансових ре-

сурсів, здійснення дієвого державного фінансового 

контролю за їх використанням, реалізація основних 

завдань та стратегічних цілей суспільного розви-

тку. Важливим є адаптація бюджетної політики до 

тенденцій циклічного економічного розвитку, що 

передбачає формування сучасних фінансових ін-

ститутів, збалансування фіскального наванта-

ження, утримання індикативних значень дефіциту 

бюджету та державного боргу при сприянні іннова-

ційній перебудові економіки [3]. 

Важливою функцією держави є досягнення 

стійкості, динамічності та збалансованості процесів 

економічного зростання, при врахуванні характери-

стик сталого суспільного розвитку. Бюджетна полі-

тика визначає місце й роль держави в регулюванні 

макроекономічного зростання, виступає ефектив-

ним інструментом реалізації економічної політики 

країни. Від показників результативності бюджет-

ного механізму значною мірою залежить ефектив-

ність здійснення державного управління в країні. 

Сутність бюджету полягає в фінансово-економіч-

них відносинах, що виникають з приводу перероз-

поділу частини сукупного валового внутрішнього 

продукту, з метою формування та використання фі-

нансових ресурсів держави для покриття витрат, 

необхідних для виконання державою і місцевими 

органами самоврядування відповідних завдань та 

функцій. Призначення бюджету полягає в забезпе-

ченні соціально-економічного розвитку країни та 

добробуту громадян за допомогою фінансових ін-

ституцій. Реалізація основної мети суспільного ро-

звитку: створення умов для забезпечення безпеки і 

гідного життя громадян передбачає в сфері бюдже-

тних відносин досягнення збалансованості між со-

ціальними зобов'язаннями держави та можливос-

тями формування бюджетних ресурсів як на держа-

вному так і місцевому рівні. 

Бюджетна політика передбачає узгодження ці-

лей, механізмів, джерел формування та пріоритетів 

використання фінансових ресурсів державного сек-

тора економіки в процесі планування та прогнозу-

вання, управління та контролю, забезпечує збалан-

сування доходів і видатків бюджету, покращує як-

ість і прозорість системи державного регулювання 
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економіки. Спрямованість бюджетної політики, ре-

зультативність її реалізації визначають динаміку, 

процеси перерозподілу валового внутрішнього про-

дукту через бюджетний механізм, впливають на фі-

нансову стійкість, реалізацію довгострокової стра-

тегії економічного розвитку, динамічну макроеко-

номічну збалансованість. Бюджет як інструмент 

державного регулювання визначає вплив держави 

на суспільне відтворення. Бюджетна система як 

складова публічних фінансів гармонізує інтереси 

держави, місцевого самоуправління та відображає 

систему економічних відносин, її значення та роль 

визначається державними функціями та завдан-

нями. Застосування бюджетно-кошторисного фі-

нансування дозволяє забезпечити узгодженість аси-

гнувань бюджетних установ, цільовий характер, ре-

зультативність та ефективність бюджетних 

видатків. Бюджетні програми фінансуються з дер-

жавного та місцевих бюджетів та відображаються в 

показниках зведеного бюджету держави, бюджет-

них установ. Значна частка валового внутрішнього 

продукту, що перерозподіляються через бюджетну 

систему країни, відповідає світовим тенденціям та 

свідчить про суттєву роль держави у фінансуванні 

суспільного розвитку в сучасних умовах [4]. 

Відповідно до бюджетної системи країни, що 

відображає сукупність фінансово-економічних від-

носин та взаємозв’язків, пов’язаних з формуванням 

і використанням державних фінансових активів, що 

забезпечують фінансування важливих програм і 

проєктів розвитку країни, територій, формування 

відновлювальних процесів з урахуванням економі-

чної циклічності та національних особливостей. 

Доступність бюджетних ресурсів, потенційні мож-

ливості їх використання, технологічне та інститу-

ційне забезпечення відповідають основним стадіям 

розвитку, що визначають особливості та моделі 

економічного розвитку. Державне фінансування за-

безпечує регулюючий та стимулюючий вплив на 

основні галузі економіки. Підвищення результати-

вності участі держави у світових економічних про-

цесах потребує удосконалення її фінансової моделі 

з урахуванням інституційної складової суспільного 

розвитку економіки та забезпечення ефективності 

функціонування бюджетної системи. Важливою 

умовою суспільного розвитку є зростання його бю-

джетного потенціалу. На різних етапах економіч-

ного циклу, під впливом внутрішніх та зовнішніх 

чинників, залежно від рівня функціонування еконо-

мічного суб’єкта та його зв’язків із суспільним ви-

робництвом, бюджетний потенціал визначає перед-

умови для формування відновлювальних процесів. 

Роль фінансового потенціалу державного сектора 

економіки зростає в умовах трансформаційних пе-

ретворень і полягає у забезпеченні економічного 

розвитку держави та територіальних громад, що пе-

редбачає врахування процесів динаміки, якісних 

змін для розширеного відтворення, пов’язаних з 

інноваціями в сферах життєдіяльності суспільства 

та економічної системи. Забезпечення ефективності 

бюджетної політики потребує врахування процесу 

формування, накопичення та використання фінан-

сових активів економічних суб’єктів сучасних тен-

денцій, механізму управління бюджетним потенці-

алом відповідно до тенденцій національного і сві-

тового економічного розвитку, стратегічних пріо-

ритетів та суспільних потреб.  

Доцільним є підвищення стійкості бюджетної 

системи країни, використання сукупності інститу-

ційних бюджетних механізмів з урахуванням тен-

денцій розвитку світової економіки та особливос-

тей вітчизняної системи бюджетного регулювання, 

до найбільш вагомих інструментів якої слід відне-

сти обсяги бюджетних доходів та видатків, дефі-

циту бюджету, державного боргу. Держава регулю-

ючи дані макроекономічні показники впливає на 

обсяги сукупного попиту та пропозиції, темпи пе-

рерозподілу валового національного продукту. Ва-

жливим завданням бюджетної політики є забезпе-

чення динамічної рівноваги сукупного попиту та 

пропозиції. Доцільним є використання певних об-

межувальних правил із встановленням індикатив-

них значень макроекономічних показників, у тому 

числі рівня дефіциту бюджету, державного боргу. 

Залежно від поставленої мети, бюджетна політика 

направлена на досягнення макроекономічної стабі-

лізації, стимулювання збалансованого економіч-

ного розвитку. Механізм реалізації бюджетної по-

літики країни передбачає використання сукупності 

відповідних фінансових інструментів, які значним 

чином впливають на темпи економічного зрос-

тання. Вагома роль бюджетних ресурсів у забезпе-

ченні соціального захисту населення, захисту на-

вколишнього природного середовища, екологічної 

та енергетичної безпеки, мінімізації ризиків у від-

повідних сферах життєдіяльності країни. Забезпе-

чення суспільного розвитку потребує посилення дії 

бюджетного мультиплікатора виходячи з пріорите-

тів соціально-економічної політики країни. 

Держава відіграє активну роль у регулюванні 

економічних процесів, у належному забезпеченні 

соціального захисту громадян. При виконанні фун-

кцій держава має виходити з необхідності забезпе-

чення фінансової та соціальної стабільності. Інсти-

тут бюджетного регулювання має ґрунтуватися на 

сукупності форм, засобів, механізмів формування 

та реалізації завдань бюджетної політики, які ви-

значають умови взаємовідносин учасників бюдже-

тного процесу. Ступінь державного регулятивного 

впливу, вибір напрямів, форм і методів визнача-

ються у залежності від існуючого етапу соціально-

економічного розвитку країни, історично сформо-

ваного суспільного бачення щодо обсягу втручання 

у процеси перерозподілу централізованого держав-

ного фінансового фонду. Використання регулюю-

чої моделі розвитку економіки впливає на поси-

лення ролі бюджетного регулювання соціально-

економічного розвитку країни, підвищення ефекти-

вності та результативності відповідних бюджетних 

механізмів, позитивно впливає на економічне зрос-

тання.  

Рівень дієвості бюджетного політики впливає 

як одночасно, так і з лагами у часі на темпи еконо-

мічного розвитку, а також на інтегрований показ-

ник запасу стійкості бюджетної системи, який ви-

значається сукупністю вагомих бюджетних показ-

ників, що характеризують стан бюджетної системи. 
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Важливим є запровадження відповідної методоло-

гії розрахунку на певному інтервалі часу показника 

запасу стійкості бюджетної системи, який повинен 

враховувати, передусім, показники питомої ваги 

дебіторської та кредиторської заборгованості зве-

деного, державного та місцевих бюджетів до зага-

льної суми видаткової частини відповідного бю-

джету, аналогічний показник заборгованості по со-

ціальних виплатах, податкове навантаження на 

економіку, рівень виконання дохідної та видаткової 

частини бюджету, рівень фінансування дефіциту 

бюджету, питому вагу державного боргу у вало-

вому внутрішньому продукті [5]. 

В умовах трансформації економіки вагомим 

завданням є розробка бюджетного механізму суспі-

льного розвитку спрямованого на забезпечення фі-

нансово-бюджетної стабільності, прискорення еко-

номічного зростання, розвитку людського потенці-

алу та удосконалення його структури. Вагомими 

завданнями є забезпечення обґрунтованості бюдже-

тної архітектоніки, зокрема щодо видаткової час-

тини бюджету; розвиток інституційних засад роз-

робки бюджетної політики та її реалізації, підви-

щення дієвості системи бюджетного регулювання, 

що надасть можливість для взаємоузгодження бю-

джетної політики з основними завданнями соціа-

льно-економічного розвитку країни; підвищення рі-

вня дієвості системи бюджетного регулювання; ро-

звиток системи бюджетних відносин; принципів 

формування дохідної та планування видаткової ча-

стин бюджету, розвитку системи міжбюджетного 

регулювання, фінансування дефіциту бюджету, уп-

равління державним боргом з врахуванням еконо-

мічних перетворень. 

Бюджет є вагомим інструментом соціально-

економічного розвитку країни, забезпечення ство-

рення умов для сталого економічного зростання, 

модернізації економіки і соціальної сфери, підви-

щення рівня і якості життя населення. Основу бю-

джетної політики складають напрями і завдання, 

які визначають довгострокову перспективу форму-

вання і використання фінансових ресурсів держав-

ного та місцевих бюджетів, шляхи вирішення за-

вдань, що випливають з особливостей суспільного 

розвитку країни та циклічності економічних проце-

сів, динамічну збалансованість, стійкість та стабі-

льність функціонування бюджетної системи. Дося-

гнення стратегічних цілей соціально-економічного 

розвитку країни залежить від ступеня врахування в 

бюджетній політиці тенденцій розвитку інституцій-

ного середовища фінансово-бюджетного простору, 

динаміки суспільного розвитку. Підвищення дієво-

сті бюджетного механізму та його взаємозв’язків з 

фінансовими інститутами на сучасному етапі роз-

витку системи державних фінансів обумовлює не-

обхідність поглиблення дослідження бюджетної 

архітектоніки, розробки концепції її інституціона-

лізації на основі обґрунтування оптимальних спів-

відношень бюджетних, податкових, соціальних, 

державних боргових складових, що визначають бю-

джетний простір. Формування обґрунтованої бю-

джетної архітектоніки надасть можливість реагу-

вати на вплив ендогенних та екзогенних факторів, 

зміни зовнішньоекономічної кон’юнктури, зберіга-

ючи відповідні бюджетні параметри цілісного еконо-

мічного розвитку та забезпечити фінансову стійкість 

держави на основі застосування якісних перспектив-

ного бюджетного прогнозування та планування. Роз-

виток суспільних відносин потребує поглиблення 

досліджень щодо впливу бюджетних видатків на 

динаміку соціально-економічних процесів, поси-

лення дієвості використання видатків бюджету як 

ефективного інструменту підвищення якісного рі-

вня бюджетного прогнозування і планування вида-

тків бюджету, результативності бюджетної полі-

тики, економічного зростання. 

Видатки бюджету здійснюють вагомий вплив 

як на розвиток відповідних галузей і економіки в ці-

лому, так і на рівень соціального розвитку держави. У 

зв’язку з цим особливого значення набувають пи-

тання ефективного розподілу обмежених бюджетних 

ресурсів між напрямами суспільного розвитку шля-

хом забезпечення відповідності обсягу і структури ви-

датків бюджету визначеним пріоритетам соціально-

економічного розвитку країни. 

Ефективне та результативне використання бю-

джетних коштів залишається однією з важливих 

проблем планування та виконання бюджету в умо-

вах достатньо обмежених бюджетних ресурсів, і ва-

гомим заходом щодо вирішення цього питання є 

удосконалення системи управління видатками бю-

джету в частині підвищення результативності їх ви-

користання. Основними завданнями при цьому ви-

значено обґрунтування пріоритетів при розподілі 

бюджетних ресурсів, застосування принципів перс-

пективного бюджетного прогнозування і плану-

вання; оптимізація бюджетних програм з урахуван-

ням загальнодержавних пріоритетів та удоскона-

лення методології оцінки їх результативності; 

впровадження системи контролю за цільовим і ефе-

ктивним використанням бюджетних коштів, сис-

теми оцінки результативності бюджетних програм 

та діяльності розпорядників бюджетних коштів. 

При плануванні бюджетних програм важли-

вим фактором є рівень пріоритетності і важливості 

галузі, до якої вони належать, оскільки певні бю-

джетні програми переважно соціального спряму-

вання з недостатньо високим рівнем результатив-

ності можуть належати до важливих напрямів сус-

пільної діяльності та бути спрямованими на 

вирішення пріоритетних загальнодержавних за-

вдань на певному етапі соціально-економічного ро-

звитку країни. Результативність бюджетних про-

грам може мати як економічну, так і соціальну скла-

дову, яка потребує аналізу соціальної 

результативності бюджетної програми, що визнача-

ється як досягнення суспільно вагомого соціаль-

ного результату від реалізації програми. Спрямова-

ність бюджетної політики на дієве управління бю-

джетними результатами може передбачати 

проведення оцінки соціально-економічної ефектив-

ності бюджетних програм, яка визначається як спів-

відношення затрат бюджетних коштів та кінцевих 

вагомих результатів суспільного розвитку країни, 

що отримали в результаті реалізації певної бюдже-

тної програми. 
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Становлення бюджетних відносин відбува-

ється в умовах трансформації економіки, яка є пе-

редумовою і одночасно об’єктом їх впливу. Вихо-

дячи зі стратегії розвитку економіки, пов’язаної з 

підвищенням рівня її ендогенної складової, необ-

хідні відповідні інституційні зміни у системі бю-

джетного регулювання економіки, що формується у 

певному інституційному середовищі та являє суку-

пність таких фінансово-бюджетних і економічних 

складових, як дохідна частина бюджету, видаткова 

частина бюджету, дефіцит бюджету, державний 

борг, податкове регулювання, міжбюджетні відно-

сини, економічні процеси в країні, зовнішнє еконо-

мічне середовище та взаємозв’язки між ними. Бю-

джет впливає як одночасно, так і з лагами у часі на 

темпи соціально-економічного розвитку, а також на 

стійкість і збалансованість бюджетної системи. Ос-

новним завданням бюджетного регулювання, є за-

безпечення виконання завдань соціально-економіч-

ного розвитку держави та адміністративно-терито-

ріальних одиниць, однак при цьому важливою є 

підтримка передусім запасу стійкості бюджетної 

системи. З метою розробки і реалізації збалансова-

ного державного регулювання протягом певного 

періоду бюджетна політика має визначатися вихо-

дячи з циклічності економічного розвитку, зі стану 

державних фінансів і запасу стійкості бюджетної 

системи, що позитивне вплине на економічне зрос-

тання. 

Узгодження бюджетної політики та соціальної 

політики має ґрунтуватися на діалектичній єдності 

цілей щодо соціального розвитку суспільства із 

процесами підвищення фінансового потенціалу кра-

їни, урахування системної взаємодії інститутів бю-

джетного регулювання з економічними суб’єктами на 

засадах соціальної відповідальності, транспарентно-

сті, результативності, що сприятиме забезпеченню 

динамічної стійкості бюджетної системи. Підви-

щення дієвості бюджетної політики соціального ро-

звитку потребує врахування зв’язку між необхідні-

стю забезпечення економічного зростання і соціа-

льного розвитку, формування сукупності 

інструментів і важелів бюджетної політики, враху-

вання фіскальних та соціальних функцій, можливо-

стей балансування між необхідністю наповнення 

державного та місцевих бюджетів і реалізацією по-

літики підтримання економічної активності шля-

хом оптимізації оподаткування, активізації еконо-

мічної динаміки, сприяння зростання рівня життя 

населення, вирішення комплексу соціальних пи-

тань. 

Вагомим чинником ефективної бюджетної по-

літики є якість інституційного середовища, зміна 

якого відбувається у тому числі під впливом розви-

тку інформаційного потенціалу економіки. Архіте-

ктоніка бюджетної політики має створювати інсти-

туційні умови функціонування бюджетного механі-

зму з метою дієвого впливу на економічне 

зростання, всебічний розвиток суспільства, підви-

щення добробуту населення. Інституційна струк-

тура бюджетної політики як важлива складова дер-

жавного регулювання є ефективним інструментом 

соціально-економічного розвитку країни. Досвід 

розвитку бюджетних відносин в країні свідчить про 

підвищення рівня дієвості бюджетних інститутів, 

але одночасно про необхідність розвитку інститу-

ційного середовища формування бюджетної архіте-

ктоніки. Основними завданнями бюджетного меха-

нізму в сучасних умовах є забезпечення макроеко-

номічної стабільності та сприяння структурній 

перебудові економіки, забезпечення узгодженості 

усіх складових фінансової політики, удосконалення 

інструментарію бюджетного прогнозування, підви-

щення рівня обґрунтованості прогнозних розрахун-

ків бюджетних показників, удосконалення засад 

бюджетного планування, зокрема на середньостро-

кову перспективу, раціонального формування сис-

теми податкових надходжень, що базується на по-

єднанні принципів податкового законодавства фіс-

кальної достатності та соціальної справедливості, 

посилення фінансово-бюджетного контролю за 

ефективністю та результативністю використання 

бюджетних коштів, удосконалення механізму та ін-

струментів управління державним боргом, розви-

ток системи бюджетного регулювання, її методів та 

інструментів. Вирішення зазначених завдань спри-

ятиме забезпеченню комплексного і динамічного 

розвитку територій та країни в цілому. Бюджет 

впливає на дієвість фінансово-економічних пере-

творень у системі державних фінансів, забезпечує 

фінансування структурної перебудови економіки, 

стимулювання розвитку її пріоритетних секторів, 

прискорює інтенсифікацію виробництва та рівень 

розвитку суспільства. Рівень дієвості інституціона-

льного забезпечення у бюджетній сфері залежить 

від обґрунтованості бюджетного механізму. В умо-

вах економічних перетворень вагомим завданням є 

удосконалення інституційного забезпечення розви-

тку бюджетних відносин та формування і реалізації 

бюджетної політики на довгострокову перспек-

тиву. 

Висновки. Бюджет є вагомою складовою сис-

теми фінансового регулювання економіки, його 

збалансованість, оптимальність є однією з основних 

умов економічного зростання. Обсяг і порядок 

утворення основного централізованого державного 

грошового фонду в сукупності з напрямами і мето-

дами використання цих коштів створюють умови 

для виконання органами влади управлінських фун-

кцій, що суттєво впливають на досягнення цілей си-

стеми бюджетного регулювання. Бюджетне регу-

лювання знаходить прояв через складові бюджет-

ної політики у сфері доходів, видатків та 

міжбюджетних відносин. Бюджетний механізм на-

дає можливість для ефективної реалізації інститу-

ційних фінансово-бюджетних інструментів спря-

мованих на створення умов для забезпечення соці-

ально-економічного розвитку країни з урахуванням 

динамічності та циклічності економічних процесів. 

Бюджетна політика має будуватися на основі нау-

ково обґрунтованої концепції розвитку бюджетних 

відносин у складі фінансової політики, спрямованої 

на створення умов для підвищення якості держав-

них послуг, соціально-економічного розвитку кра-

їни та територій. При формуванні бюджетної полі-

тики важливо виходити з необхідності забезпе-

чення фінансової та соціальної стабільності, 

передбачуваність бюджетної політики є однією з 
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основних складових макроекономічної стабільно-

сті. Розвиток суспільства зумовлює необхідність ві-

дповідних інституційних змін у взаємовідносинах 

між учасниками бюджетного процесу та підви-

щення ефективності бюджетної політики у системі 

державного регулювання економіки. Від якості та 

своєчасності прийняття рішень щодо управління 

державними фінансами залежить збалансованість 

бюджетної системи та результативність бюджет-

ного регулювання. Бюджетна система є вагомою 

складовою державного регулювання соціально-

економічного розвитку суспільства. Інституційний 

підхід передбачає розгляд бюджетного регулю-

вання як динамічної системи, що постійно вдоско-

налюється та адаптується до основних завдань со-

ціально-економічного розвитку країни. 
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