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Zhytomyr National Agro-Ecological University,
Zhytomyr, Ukraine
Abstract
The Convention on the conservation of biological diversity the term “biological diversity” is defined as “the
variety of living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems
and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and
diversity of ecosystems.”
Occupying less than 6% of the area of Europe, Ukraine possesses not less than 35% of its biodiversity, and
on this indicator is ahead of almost all European countries. Ukraine has significant potential for biodiversity and
could be considered as one of the most powerful reserves for biodiversity restoration across Europe. The
geographical position of Ukraine, its physical-geographical conditions contributed to the formation of a rich flora
and fauna, which has more than 70 thousand species (according to experts, have not described a third species,
mainly fungi and insects).
Unfortunately, species richness of both animals and plants is rapidly reduced through anthropogenic load on
the environment.
The conservation of biological and landscape diversity of Ukraine and is by improving the condition and
restoration of ecosystems, habitat types and components of landscapes and creation of ecological grid of Ukraine
as an integral part of pan-European.
Keywords: entomocomplexes, biodiversity, air pollution
The biodiversity we see today is a product of the
evolution of life over billions of years, determined by
natural processes, and which is increasingly affected by
human activities.
For botanicheskogo level of integration the most
widespread estimation of species richness and species
diversity [1, 7, 13, 16, 18, 20 – 26, 28].
To assess the diversity of biological systems of
different levels requires the selection of indicators for
its performance. A. G. Vasiliev indicates that theoretically, the depth of the study of biodiversity may be different from the diversity of individuals, i.e. individual
variability, the diversity of entire biomes at the level of
the biosphere as a whole [13, 14].
Allocate different levels of biological diversity
from genetic, within species or populations, the diversity of ecosystems and ecosystems or biogeographic areas. But the natural biodiversity considered (including
making it decline) primarily based on the species – a
basic taxonomic unit. The diversity of habitat created
by habitat and includes ecosystems, evaluate from the
point of view of the qualities that ensure the existence
of the types (or rather, local species populations). The
habitat can be considered as a transitional unit from the
biological units in a geographical landscape, etc. Thus,
the main indicators for monitoring of biodiversity affect this species [29]. There are three types of biodiversity indicators related to species [1, 7, 10]:
1. species richness, defined as the number of species that are present on a certain territory (from a small
Mason to the biogeographic region);

2. species diversity, that is, the ratio of the number
of species and their numbers;
3. the number of species (usually of a certain population).
The trend of reducing the number of animals directly indicates a threat to the existence of species, loss
of biological resources and deterioration of environment.
Ecological assessment of natural ecosystems is
one of the ways to predict changes in the environment
in conditions of intensification of production of meat
birds and eggs. Important biotic component of the ecosystem is entomocomplexes that are responsive to anthropogenic impacts. Biodiversity can be attributed to
the most objective factors to assess the state of the environment and the sustainability of ecosystems.
Today, scientists know of about 2.5 million species of living organisms. In our time has been well studied species of birds and mammals, what can be said
about such small organisms, like insects, fungi, mites,
nematodes, bacteria and viruses. Scientists assume that
the total number of species on the planet ranges from 3
to 30 million species. The largest number of species a
group of organisms – insects. There are nearly 1.5 million species, of which in Ukraine are about 20 thousand
species.
Biodiversity of insect communities can be attributed to the most objective factors to assess the state
of the environment and the sustainability of ecosystems. Important ecological features of the formation entomocomplexes is the existence of a large number of
species and high value of the index of species diversity.

4
The relevance of studying the biodiversity of insects
due to their large number and value in ecosystems, sensitivity to changes in the biocenotic regimes, incomplete knowledge of their fauna [11, 12, 15 – 17, 19].
Biodiversity is the basis of structural and functional organization of the living matter of the biosphere,
determines the stability and resilience of ecosystems.
The new structure of biodiversity should be seen as a
consequence of organic evolution. A further reduction
of biodiversity may lead to destabilization of the biota,
the loss of the integrity of the biosphere and its ability
to maintain the most important characteristics of the environment.
Ecotone and agrolandscapes of forest-Steppe,
which are located in the green zone, fall under the intensive anthropogenic impact. The degree of pollutant
exposure leads to changes not only in the structure of
agricultural and forest phytocenoses, but also complexes of animals, including invertebrates [21, 22, 25,
27, 30]. This necessitates monitoring zoocomplex in
the zone of action of anthropogenic factor as bientina
and at the population level. Monitoring in zones of influence of poultry farms with the use of bioindicating
methods allows to objectively characterize the state of
the main elements of the biosphere. Among the animals
that quickly and adequately respond to environmental
change, special group of insects [1 – 6, 8, 9].
Ecological significance of the biodiversity of insects due to their large quantity and role in ecosystems,
sensitivity to changes in the biocenotic modes,
Malovishersky their fauna and ecology in agricultural
landscapes and katonah [27 – 30].
The study of world and domestic scientific literature indicates that there is no unanimity in views regarding the relationship of taxonomic diversity, competitive structure and complexity of the groups of insects. Evaluation of the relationship between these
parameters is of fundamental importance.Identifying
ecosystems with critical taxonomic diversity and complexity is of practical importance as it indicates a high
level of disturbance of the respective ecosystems.
Disruption of the ecological balance in nature due
to environmental pollution is a pressing issue today.
Due to the development of technogenic civilization, a
variety of anthropogenic factors affect almost all living
organisms, and usually this effect is negative.
A critical analysis of the literature suggests that
there is an insufficient amount of work on environmental monitoring of the environment in poultry farms. Accordingly, ecological monitoring of poultry management should be carried out using bioindication methods
as the most objective to enable the biotic component of
ecosystems to be explored.
The studies were carried out within the SPZ of experimental livestock farms in 2017 – 2019. The site
with the same geoclimatic conditions at a distance of
1000 m from the SPZ of livestock farms, which was not
anthropogenic, served as control.
Investigations of the species structure of
entomocomplexes were conducted in June-September
for 3 years of research.
Representatives of insects were selected in the
groups of the studied pastoral ecosystems in the
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experimental plots (4 experimental plots) with an area
of 100 m2 by the method of mowing with an
entomological net (100 times) according to the method
of K.K. Fasulati.
Insects were determined by the determinants of
B.M. Mamaev.
Species richness of insects was determined by the
R. Margalif index:
D=(S-1)/lnN,
where S is the number of species detected,
N is the total number of individuals of all species.
The species diversity index was determined by
Shannon:
i

Ні = -

 P ln P ,
i

i

l

where Hi – types of diversity in bits;
Pi – the contribution probability of each species:
Pi=n/N,
where n is the number of species of insect species;
N – the total sum of individuals of all kinds of insects;
according to Simpson:
i

P/E = 1 -

P

2
i ,

l

where Pi is the probability of contribution of each
species:
Pi=n/N,
where n is the number of individuals of the insect
species;
N - the total sum of individuals of all kinds of insects;
The dominance index was determined by Simpson:
С=
(n i /N)2,



where ni is an estimate of the significance of each
species;
N is the sum of significance estimates.
The equilibrium index was determined by Piel:
е=

HI
ln S

,

where No is the Shannon Species Diversity Index;
S is the number of species.
Determined taxonomic diversity by the formula:
N

Ht = -

P

I

ln Pi;

1

and the complexity of the groups:
N

С = (Нt 1/N

H

n
і) ,

1

where No is the species abundance of taxa of the
first tier.
Species dominance classes were determined using
the Shteker – Bergman system.
The concept of competitive grouping was put forward by Tarvid (1952) and is reduced to the following
provisions:
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1. Overlapping of ecological niches of populations
of species included in the competitive grouping;
2. The emergence of quantitative regulation resulting from competition between the components of the
grouping;
3. Formation of characteristic structure as a consequence of regulation processes in the middle of the
grouping.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Competition between two or more populations occurs when it comes to the need to share resources of the
environment: food, light, space.
The status of the insect communities was investigated by such environmental indices as the species richness of Margaleph, the diversity of Shannon, the Simpson dominance and Piel's equilibrium; taxonomic diversity and complexity of insect communities.
Table 1
Taxonomic characteristics of dominant species
View
Row
Family
Rod
Decticus verrucivorus L.
Orthoptera
Tettigoniidae
Decticus Serv.
Stenodema laevigatum L.
Hemiptera
Miridae
Stenodema Lap.
Drosophila melanogaster L.
Diptera
Drosophilidae
Drosophila
Adelphocoris lineolatus Gz.
Hemiptera
Miridae
Adelphocoris Reut.
Lasius niger F.
Hymenoptera
Formicidae
Lasius F.
Gastrophysa polygoni L.
Coleptera
Chrysomelidae
Gastrophysa L.

The results show that the most common insect species in the 2017 Poultry Factory area were – Decticus
verrucivorus L., Adelphocoris lineolatus Gz., Stenodema laevigatum L., Drosophila melanogaster L., on
the control section Lasius niger L., Decticus verrucivorus L., Stenodema laevigatum L., while in 2018-2019
the most widespread insect species on the territory of
the poultry farm were –Gastrophysa polygoni L., Decticus verrucivorus L., Adelphocoris lineolatus, Stenodema laevigatum L., Drosophila melanogaster L., on
control − Lasius niger L., Decticus verrucivorus L., Stenodema laevigatum L. Therefore, 2017 data differ from
2018 to 2019 by species composition, namely, the
emergence of a new species of Gastrophysa polygoni
L. on the territory of a poultry farm. This can be explained by the fact that in the period 2018 - 2019 the
territory of the species Polygonum aviculare L., which
serves as a forage base for Gastrophysa polygoni L., has
increased significantly.
The species richness index of Margalef groups of
insects on the territory of the sanitary protection zone
of the poultry farm in 2017 ranged from 1.80 to 2.84,
and on the control plot from 2,38 to 4.26. The
maximum value of this index is revealed at the
beginning of June in the control plot (4,26), and the
smallest value of the farm at the end of September
(1,80).
The species richness index of Margalef groups of
insects on the territory of the sanitary protection zone
of the poultry farm in 2018 has varied in the boundary
of the SPZ poultry 2.26 to 2.71, and on – site
monitoring-from 2,76 to 3.65. The maximum value of
this index is revealed at the beginning of July in the
control plot (2,76), and the smallest value at the end of
September (2,76).
The species richness index of Margalef groups of
insects on the territory of the sanitary protection zone
of the poultry farm in the year 2019 was changed in the
range of 2.45 to 3.08, and on – site control, from of 2.78
to 3.68. The maximum value of this index is revealed
at the beginning of June in the control plot (3,68), and
the lowest value of the farm at the end of September
(2,45).
The index of species diversity Shannon (Hi)
groups of insects SPZ poultry in 2017 ranged from 1.52

to 2.04, on-site monitoring between 1.78 to 2.43.
Maximum value index of species diversity of insects
established in the beginning of June in the control plot
(2,43), and the smallest value of the farm at the end of
September (1.52 m).
The index of species diversity Shannon (Hi)
groups of insects on the territory of the sanitary
protection zone of the poultry farm has changed within
the sanitary protection zone of the poultry farm from
1.80 to 1.97 and in the control of 2.03 to 2.35 in 2018.
Maximum value index of species diversity of insects
established in the beginning of June in the control plot
(2,35), and the lowest values at the end of September
(1,80).
The Shannon Specific Diversity Index (Hi) of the
Poultry Fauna Insect Group in 2019 ranged from 1.93
to 2.14, within the control area from 2.07 to 2.36. The
maximum values of the Insect Species Diversity Index
were set in June in the territory of the control plot
(2.36), and the lowest values in the territory of the
poultry farm in September (1.93).
In 2017, the value of the Simpson insect grouping
indexes varied from 0.17 to 0.27 in the area of the
poultry farm and from 0.13 to 0.24 in the control area.
In 2018, the values of the Simpson's index of
insect groupings varied from 0.16 to 0.20 in the farm
area of the poultry farm and from 0.11 to 0.16 in the
control area.
In 2019, the values of the Simpson dominance
index of insect communities varied from 0.14 to 0.17 in
the farm area of the poultry farm and from 0.11 to 0.14
in the control area.
Piel's equilibrium index ranged from 0.56 to 0.67
in the farm area of the poultry farm and from 0.54 to
0.67 in the territory of control in 2017.
Piel's equilibrium index ranges from 0.59 to 0.74
in the Poultry Farm Area and from 0.64 to 0.79 in the
2018 Control Territory.
In 2017, 2018 and 2019, the Margalef Species
Wealth Index of Insect Groups in the Poultry Farms
Area varied from 1.80 to 2.84; 2,26-2,71 and 2,45-3,08,
and in the territory of control - 2,38-4,26; 2.76-3.65 and
2.78-3.68 respectively.
Conclusions: Using the obtained values of ecological indices for the territories of activity of poultry
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farms, it is possible to determine the indicators of biological diversity and abundance of insect communities
in the territory of the poultry farms. Compare the value
of the Margalef Species Wealth Index in the area of the
SPA of the farm versus the control site and the value of
the Shannon species diversity. Establishing a further reduction in species diversity can lead to rapid degradation of ecosystems adjacent to the enterprise.
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HISTORICAL STAGES OF THE DEVELOPMENT OF GRAIN FARMING IN THE KARABAKH
PLAIN
Osmanova S.A.
PhD, Institute of Soil Science and Agrochemistry, NASA,
Baku, Azerbaijan
Abstract
Grain growing (wheat and barley production) as an important area of agricultural culture has been analyzed
in historical terms in Azerbaijan and the Karabakh plain. Since grain growing covers a long historical period,
taking into account the historical processes of the period, the development of land relations and the level of agricultural culture (agrotechnics), the development of this field can be divided into the following periods: ancient
(primitive community structure and slavery); medieval period (III-XVI centuries); new period (XVII-XIX centuries;) the most recent period (XX-XXI centuries).
Keywords: agricultural culture, grain growing, black cotton, collective farms, land reforms.
Introduction
Azerbaijan and the Karabakh plain, which is part
of it, are known as one of the oldest agricultural settlements. This is confirmed by existing historical sources.
The history of agriculture, especially grain growing,
has always been of interest to historians, archaeologists, ethnographers and agricultural specialists. It is
believed that the cultivation of wild plants began with
cereals. This process has been proven by historical evidence in the Middle East, including Azerbaijan. It is
well known that the geographical location of the area,
natural conditions and historical processes taking place
in this area have strongly influenced the formation of
agricultural culture, especially the peculiarities of grain
growing. In the Karabakh plain, grain growing as a
form of farming has undergone a great evolution over
thousands of years. The study of grain growing in Azerbaijan and the Karabakh plain is reflected in a number
of studies. Most of this research was of historical and
ethnographic nature, with reference to archeological,
material culture and written sources. The agronomic
history of grain growing has scientific, theoretical and
practical significance in terms of the past, present and
future of this important field. Although the Karabakh
plain is a separate geographical area, the processes that
have taken place here in historical periods should be
considered in the whole of Azerbaijan, and in some
cases in the South Caucasus and the Middle East. It
should be noted that at the beginning of history, in the
early days of the formation of agricultural culture, this
culture had common features for the South Caucasus,
including the Middle East and Azerbaijan.
Object and methodology of research
The Karabakh plain, the land of ancient Azerbaijan, was part of the Kur-Araz lowland and was located

in its western part. The western part of the Karabakh
plain is located at an altitude of 500 m above sea level,
and the eastern part at sea level. The Kura River separates it from the Shirvan plain. The surface is slightly
wavy and terraced. The area consists mainly of allivialproluval sediments. Groundwater levels tend to fall
from southwest to northeast. Fresh groundwater contains mainly sodium bicarbonate. The climate of the
area is temperate-hot and dry subtropical. The average
annual temperature is 13,9-14,10C. The amount of precipitation does not exceed 323-456 mm. Evaporation
from the surface is 1000-1100 mm. The subsoil consists
of irrigated gray-brown, chestnut, irrigated meadowgray and gray-meadow soils. The soil and climatic features of the area are very favorable for the cultivation
of a number of agricultural crops, including a number
of varieties of wheat and barley belonging to the grain
season. This feature of the area has attracted the attention of ancient farmers since ancient times, leading to
the settlement of the area. Since the development of the
subsoil of the Karabakh plain covers a long historical
period, taking into account the historical processes of
the period, the development of land relations and the
level of agricultural culture (agrotechnics) can be divided into the following periods: ancient (primitive
community structure and slavery); medieval period
(III-XVI centuries); new period (XVII-XIX centuries);
most recent period (XX-XXI centuries) [1,2,3,4,5,6,7].
According to the periods, the natural, socio-political
and material culture (agro-technical) paradigm influencing the development of grain growing in Azerbaijan
and the Karabakh plain was considered.
Analysis and discussion
Ancient times. Favorable climatic conditions of
the Karabakh plain, richness of land cover and water
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sources created favorable conditions for the settlement
of ancient farmers here. The first agricultural and livestock farms in this geographical area appeared in the
late VIII-VII millennia BC - late Mesolithic - early Neolithic [1,9,11,12]. Already in the Eneolithic period
(VI-IV millennia BC), ancient farmers cultivated various types of grain, made planting and harvesting tools,
harvested, threshed and used [14,15,16]. Most likely,
the Mil and Karabakh plains were not as dry as in the
Eneolithic period, and the conditions for human habitation were more favorable. Constant running water, fertile soil and other factors allowed the development of
the area and the development of the first agricultural
culture here. Soft and hard wheat, cultivated doublerow and multi-row barley, as well as double-row wild
barley were grown in these areas. In the Eneolithic period, the climate was more suitable for rice cultivation
than today. However, since the beginning of a sedentary lifestyle in the plains, the population has been able
to dig ditches and irrigate fields. The plowing tool of
ancient farmers was a weaver. Mattock was made of
deer antlers, legs and backbones of cattle. The winter
was not yet known. The mowing tools consisted mainly
of prefabricated sickles.
During the Early Bronze Age, agriculture played a
leading role in the economy [10,13,18]. During this period, winter farming was widespread in Azerbaijan.
Along with artificial irrigation, the main crop was sugarcane. The tribes of the Kur-Araz culture cultivated
wheat and barley, millet and flax. The selection of grain
for sowing was a great progress in the agricultural culture of this period. Barley and wheat were grown separately. Soft wheat was a more widespread cereal. After
the crop was harvested, it was beaten by rubbing. The
harvest was done with a sickle. The base of the sickles
was made of wooden supports, and the teeth were made
of flint. However, in the early Bronze Age, bronze sickles were also found in some settlements. The emergence of metal sickles had a positive effect on labor
productivity in the harvesting process. Large pottery
vessels, special wells, and brick structures were used to
store grain. During the Middle Bronze Age (late third
millennium BC), wooden bricks were used for plowing.
In the second half of the second millennium BC - the
beginning of the first millennium, during the Late
Bronze Age and the beginning of the Iron Age, winter
farming developed, and during the threshing of grain
was already widely used. The field was irrigated by
small ditches. Plowing was carried out with the addition of animals. BC at the beginning of the first millennium and later, the main occupation of the population
was irrigated agriculture. Spring and canal water were
used in arid regions. After the Iron Age, the fields were
plowed with wood cutters and iron rods. The grain was
cut with an iron sickle.
Ancient Albania. Strabo writes that the Albanians
wrote, "Once the seed is sown here, it sometimes yields
two or three times [8,17]. For the first time, it yields
even fifty layers. In this case, the soil is not plowed and
is made of ordinary wood, not any iron tools plowed
with bricks". It has long been known that there were
irrigation facilities built in ancient times on the
Karabakh plain. Based on Strabo's statement, it can be
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assumed that the population of ancient Azerbaijan used
canals and ditches for irrigation purposes on cultivated
lands, which is possible given the relatively high level
of agriculture. At that time, both hard and soft wheat
were grown. Albanian farmers used the method of grain
threshing during agricultural work, mainly to clean the
stalks from the stalks. Wells and jars were used to store
grain. According to Moisey Kalankatli, barley and
wheat were grown along both banks of the Kura River.
The Middle Ages (III-XVI centuries). During the
rule of the Arabs (VII-X centuries) agriculture played a
leading role in the economic life of Azerbaijan. Plowing tools of various structures have played an important
role in the development of agriculture and its productivity. Deeper and better plowing was possible due to
the use of improved plough. The plough was usually set
in motion by two or sometimes four bulls. Depending
on the soil, up to 0,25 hectares could be plowed with
plough. In the VII-X centuries, ordinary plough was the
main tool in the cultivation of the soil and was widely
used throughout the territory of historical Azerbaijan.
However, the formation of a heavy or black plough,
which allowed the soil to be plowed deeper and better,
was a major event in agriculture. In the VII-X centuries,
in contrast to previous periods, various systems of agriculture were widespread. During this period, the system of land rest was widely used. There were two-field
and three-field fields for spring and autumn sowing.
Agriculture based on artificial irrigation is mainly irrigated through canals and main ditches taken from large
and small rivers. For this purpose, canals and main
ditches were separated from the rivers. Large or small
branch ditches were built from these main ditches to irrigate the fields of individual villages. Among grain
crops, wheat, millet and barley were more widespread.
A seventh-century source states that many barley crops
were cultivated. Remains of wheat, barley and other
grains of IX-X centuries were found in Beylagan. The
study of these remains showed that soft and hard wheat
varieties were cultivated during this period. During this
period, a more sophisticated and more convenient variety of basic and auxiliary mowing tools increased. Valuable findings - sickles, gloves, and scythes confirm
this. Gears made of toothed sickles and barrel bones
were especially widely used.
In the XI-XV centuries, the leading field in the
whole economic life of the country was grain growing.
During this period, several agricultural systems were
used: resting, rotating, terrace. Different types of
plough were used to cultivate the land. Improved heavy
or black plough was mainly applied in the plains. He
was usually joined by three or four pairs of oxen. With
such a plow, it was possible to plow up to one hectare
of land per day. The main cutting tools were chisels and
sickles. When sowing was sparse, low or weedy, a
scythe was also used during the harvest. The harvested
produce was threshed in the threshing floor with a fork.
The tailor, who was spread on the threshing floor to
thresh the grain, was also fed to cattle or horses.
New period (XVII-XIX centuries). During this period, agriculture was the main occupation of the population of Azerbaijan and the Karabakh plain. However,
in the last period of the Safavids in the XVII century,
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agricultural productivity was not high. Large feudal
lords were less interested in economic development.
Cereals played a key role in agriculture. In particular,
the artificial irrigation system of the Kura and Araz rivers - ditches allowed farmers to grow wheat, barley,
rice, millet and other cereals. Among cereals, grain was
the main crop. The most suitable areas for grain growing belonged to the villages along the Kura River. Jesuit
missionaries who came to Azerbaijan in the early 18th
century witnessed the cultivation of the land by the villagers and the harvesting of high quality grain. We read
in their writings: "The soil is so fertile that it does not
need fertilizer. They start planting again only after the
soil has been rested for a year or two. The wheat obtained is very beautiful, and it makes excellent bread".
The complicated military-political situation in
Azerbaijan in the first thirty years of the XIX century,
the country's feudal fragmentation had a negative impact on the state of agriculture. The invasions of foreign
troops and the annexation of Azerbaijani territories by
Russia led to the collapse of productive forces, the reduction of arable land and grain production, and a decrease in the number of cattle, which are the main driving force in agriculture. However, in peacetime, when
the peasants returned to normal peaceful labor, agricultural products not only met the needs of the local population, but were also marketed to a certain extent. For
example, in a number of provinces near the end of the
first Russian-Iranian war, which did little damage to the
economy, grain production still exceeded local demand.
The 30s and 50s of the 19th century were a period
of significant growth of productive forces in agriculture
and the development of commodity-money relations.
Agriculture, as before, was the mainstay of agriculture.
Cereals - wheat, barley, and paddy - were more widespread. Wheat remained the leading cereal crop. It was
cultivated in all provinces of Azerbaijan, including the
Karabakh plain. Shirvan and Karabakh provinces were
the main producers of wheat. The total production of
wheat in these provinces was 4,861,000 pounds in
1830-1832, and 8,347,000 pounds in 1845. Like wheat,
barley was widespread in all provinces of Azerbaijan.
In 1845 its total production was 6,919,400 pounds.
In the second half of the 19th century, Russia became more and more on the path of capitalist development [20,21,27]. This was reflected in the widening and
deepening of the social division of labor in the country,
in the emergence of the All-Russian capitalist market.
As Azerbaijan was part of the Russian Empire, it was
gradually involved in the all-Russian social division of
labor and joined the all-Russian market. The cultivation
of cereals remained the main field of agriculture in
Azerbaijan in the 50s and 60s of the XIX century. During the entire period under review, there has been a significant expansion of grain-growing areas throughout
Azerbaijan. At that time, despite the backwardness and
primitiveness of agricultural machinery, in general,
there was a clear increase in the total volume of harvested grain.
Among the grain crops grown in Azerbaijan,
wheat was the leading one. In some years, this plant accounted for 3/5 of the total grain harvest. The next
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places were occupied by barley and paddy, and the last
by very rare millet. In the 60s of the century, commodity production in the grain industry was widely developed. Azerbaijan not only provided itself with grain,
but also sent it to Georgia and Iran. As for the grain left
in Azerbaijan, it was mainly a commodity. Grain growers sell their surplus products to cattle breeders, urban
residents, fishermen, mining, silkworm breeding, etc.
sold to industrial workers, as well as to military units.
Thus, in the 50s and 60s of the XIX century, a significant development of commodity production in grain
growing was obvious. This production did not pass to
the stage of commodity-capitalist production in some
areas of agriculture. In agriculture, wage labor, a major
feature of capitalism, was used. In the 1950s and 1960s,
wage labor was introduced, albeit to a lesser extent, in
grain farming. The introduction of wage labor itself
was fraught with rents. Female labor was also used in
grain growing. The nature and season of agricultural
work, as well as the cost of their food, were taken into
account in the payment of wages. The use of hired labor
in grain growing was also due to the peculiarities of agricultural work. Thus, the grain harvest, which was required to be carried out quickly, was often carried out
by hired laborers.
The development of the large machine industry in
the second half of the 19th century had a great impact
on the transition to capitalist development and the intensification of the crisis of the feudal system. Under
this system, forced labor was less productive and less
profitable. It severely hampered the future development
of the productive forces. In this connection, the peasant
reform of King Alexander II on February 19, 1861 created the conditions for the further development of capitalism. After the reforms, grain growing further developed in Northern Azerbaijan in the 70s and early 80s
[22,23,24]. 1896 was a record year for grain production
in Northern Azerbaijan. That year, 7,154,3784 pounds
of grain were harvested. Azerbaijan not only provided
itself with its own grain, but also already had grain to
export. However, in the 70s and 90s of the XIX century,
backward techniques were used in agriculture. Winter
was the main sowing tool. In addition, there were locally produced ploughs. Plough was very heavy in construction and required the addition of 6-9 pairs of oxen
and buffaloes, especially on hard soils. Beginning in the
1990s, the number of ploughs, not only local but also
imported, increased.
The application of improved machinery in agriculture was of a capitalist nature. In the 70s and 90s of the
19th century, capitalist relations were formed in the
field of agricultural production. The use of wage labor
in the grain industry, combined with the payment system, was expanding year by year. In grain farming,
women's labor was also paid less than men's labor.
Wages were paid according to the nature of the work
[30].
The most recent period (XX-XXI centuries). At
the beginning of the 20th century, agriculture was the
main occupation of the Azerbaijani population and
played an important role in the life of the rural population. Wheat, barley and rice, the main agricultural products, were grown both for the consumption and sale of
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the producer population [25,26]. The largest graingrowing regions in Azerbaijan were Lankaran district
of Baku province, Yelizavetpol, Arash, Nukha and
Shusha districts of Yelizavetpol province. Across Azerbaijan, grain was harvested from 38 million pounds to
50-52 million pounds a year. As can be seen from the
figures, productivity was not so high. This was due to
drought, as well as the spread of locusts, voles, and
other natural factors. For example, if in 1904 5,4 million pounds of seeds were sown and 38 million pounds
of grain were harvested in the Yelizavetpol province, in
1905 5,2 million pounds of grain were sown and only
15 million pounds, or 2,5 times less than in 1904. Grain
was harvested. The hesitation and decrease in the
amount of grain production was also due to the lack of
land share of the peasant masses, planting the same
crop in the same area every year, not resting the land,
cultivating the land in the old way, almost no application of agricultural techniques. The plowing of the land
and the cultivation of crops were carried out mainly by
the primitive method. Heavy plowing required 6-8 pairs
of oxen, and in mountainous areas 10 pairs of oxen.
Most of the peasants, who did not have so many oxen,
formed a kind of company and cultivated their fields in
turn. However, there were farms where the land was
cultivated intensively, that is, modern equipment, iron
quota, grain threshing machines were used. Such farms
belonged to landowners engaged in their own farms.
During the First World War (1914-1918), agriculture also experienced a serious crisis. The area under
grain crops decreased by 42%. Although serious efforts
were made during the Democratic Republic (19181920), it was not possible to completely prevent the decline in grain production.
The Soviet state (1920-1991) declared from the
day of its establishment that it would establish a new
society - socialism. The republic's agriculture was also
experiencing a severe crisis. As a result of the collapse
of the irrigation system, up to 200,000 acres of irrigated
land remained unused. After a series of serious
measures, it was possible to stop the decline. If the
sown area of wheat in 1920/21 was 288 thousand tithes,
in 1921/22 it reached 514 thousand tithes. The task was
to restore grain growing. That is why in 1921, instead
of the planned 47,400 tithes during the autumn sowing
campaign, 550,000 tithes were sown. In 1921, the state
issued 47,601 pounds of autumn seeds (in addition to
money) as a loan to the peasants, and in 1922, 58,400
pounds of spring seeds [29].
The establishment of collective farms in Azerbaijan began in the first years of Soviet rule. In 1926-1928,
collective farms began to be reorganized. At the end of
1928, the number of collective farms in the republic
reached 289. In 1931 there were 3,300 collective farms,
and in 1937 there were 3,654 collective farms. On the
eve of the war, many issues related to agriculture, especially grain, were not fully resolved in Azerbaijan. The
agrarian sector of the republic was subjected to centralization and administration, was deprived of independent creative production activity and the right to own its
own lands [31,32,33,34].
During the war (1941-1945) and after. The war requires increased attention to food security. In 1942, the
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sown area increased by 15,000 hectares compared to
1941. Of the 1,095,800 hectares of arable land, 852,000
hectares were allocated for grain. In 1942, the state received 2,583,934 pounds more than in 1941, and in
1943 the state received an additional 1 million pounds
of grain. Even after the war, the problem of food security required the development of grain growing. The
sown area of agricultural crops in Azerbaijan in 1950
increased by 47,000 hectares compared to 1945, and the
volume of gross output exceeded the level of 1940 by
32%. However, there were serious problems in the agricultural sector of the economy. At the September plenum of the Central Committee of the Communist Party
of the Soviet Union (1953), a decision was made to further develop agriculture. In order to revive grain growing, raw and peaceful lands began to be developed. In
1951-1960, the state and collective farms invested 750
million manat in the republic's agriculture. Already in
the 1960s, about 30,000 tractors and 4,500 grain harvesters were given to the agriculture of the Azerbaijan
SSR. The measures taken to develop Azerbaijan's agriculture in the 1950s and 1960s relatively strengthened
the material and technical base of collective and state
farms. Production and supply of agricultural products
increased. In those years, the gross agricultural output
increased 1,9 times.
In 1970-1980, along with more efficient use of
economic methods based on the expansion of the material base of agriculture in the republic, the system of
intensive development of the land fund was strengthened. In general, in those years, development was determined on the basis of agricultural intensification. Important results have been achieved in raising the level
of agro-technical services (chemicalization, regional
programs on amelioration, investment policy within the
framework of state programs) due to the transformation
of many collective farms into state farms [35,36].
In 1970-1985, the volume of agricultural lands in
the republic changed little. The area of agricultural
lands increased from 4,032,000 hectares to 4,327,000
hectares. Of them, arable lands increased from
1320,000 hectares to 1,454.3 thousand hectares (increase by 134.3 thousand hectares), hayfields increased
from 112,000 to 124,000 hectares, and pastures increased from 1,089,000 hectares to 2,245,000 hectares.
In order to increase the productivity of arable lands, the
use of mineral fertilizers and chemicals that protect
plants from diseases and pests is expanding. Land reclamation measures are of great economic and social importance for Azerbaijan, which has large saline soils,
arid climate and low water content. From this point of
view, certain work was done in the republic. In 19751985, more than 192,000 hectares of newly irrigated,
more than 381,000 hectares of land were improved, up
to 493,000 hectares of thoroughly leveled land were put
into operation, and 989,000 hectares of pastures were
irrigated.
The volume of gross agricultural output in the republic in 1981-1985 increased on average by 2,6 times
compared to the average level of 1966-1970. The volume of crop production increased significantly in all areas of agriculture. For example, in 1981-85, compared
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to 1966-70, the average annual production of grain increased from 710,5 thousand tons to 1239,5 thousand
tons.
Intensification of grain production remained one
of the most important problems in agricultural development. In 1970, cereals in the republic covered more
than 622,000 hectares, accounting for 52% of the total
sown area, and half of these crops were on non-irrigated
lands. However, for a long time, this field was left to
chance in the republic. The main reason for this was the
weakening of attention to the cultivation of cereals. In
the 70s and 80s, increased attention was paid to raising
grain crops, changing the varietal composition of cereals, improving their planting and harvesting technology, and only high-yielding wheat varieties were
planted, resulting in a 128,000-hectare reduction in
1985 compared to 1970, grain harvest increased by
about 1,8 times during this period.
In the mid-1980s, a crisis arose in the socio-political, economic and spiritual life of the Soviet country.
In the second half of the 1980s, the Azerbaijani economy began a serious recession. Already after 1985, the
signs of the collapse of the USSR began to manifest
themselves in the weakening of economic power from
year to year.
Agrarian sector was one of the areas of focus of
the Azerbaijani state, which gained independence in
1991, from the first day. Reforms in the agrarian
sphere, in particular, land reform, which is an important
part of it, and the formation of new farmer-land relations were considered the most important demands of
the day. By the Decree of Heydar Aliyev, special commissions were established in December 1994 and
March 1995 to work on the implementation of reforms
in the agricultural sector, the preparation and implementation of draft laws for the reform of collective and
state farms. In order to accelerate the work in this area,
the laws "On the Fundamentals of Agrarian Reform",
"On the Reform of State and Collective Farms" and "On
Land Reform" were adopted in 1995 and 1996, respectively. In the first years of our independence, in the
early stages of the transition to a market economy, the
economic downturn in the country, the crisis in public
administration, as in all areas, led to a sharp decline in
production in agriculture. In 1990-1994, the volume of
gross agricultural output decreased in real terms by
41,3%, including crop production by 47,6%. However,
as a result of reforms in the 1990s, an economic system
based on market relations and the transfer of land to
private ownership in the country's agricultural sector
was successfully established. As a result of systematic
and rapid agrarian reforms in 1996-1998, with the creation of the necessary legal framework in 1995-1996,
the transfer of land to the private ownership of peasants
in a short period of time and the formation of market
principles in the agricultural sector, from 1999-2000
the establishment of state support mechanisms for the
agricultural sector in accordance with the principles of
a market economy has begun [37,38,39,40,41].
During 2005-2016, a total of 28082 agricultural
machinery, including 1869 grain harvesters, 8636 tractors and 17483 other equipment were purchased
through “Agroleasing” OJSC and transferred to agro-
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technical service centers in the regions for service to
producers or sold to entrepreneurs through leasing.
Also, in order to reduce production costs, entrepreneurs
operating in the agricultural sector will be given a subsidy of 40 manat per hectare for fuel and motor oils and
40 manat per hectare for wheat and paddy, as well as
50% of the cost of mineral fertilizers sold to producers.
The policy of subsidizing for concessions and subsidizing for the sale of seeds has been applied. The amount
of the discount for mineral fertilizers sold to producers
was increased from 50% to 70%, the upper limit of the
total amount of the applied discount was increased to
100 manat, this discount was also applied to the sale of
natural fertilizers (biohumus); Also, up to 70% of pesticides sold to producers were applied, the upper limit
of the total amount of the discount was set at 10 manat;
The amount of subsidy from the state budget for fuel
and motor oils used in the cultivation of each hectare
increased by 25% and amounted to 50 manat.
Improving the supply of high-quality seed materials to agricultural producers has been one of the priorities at this stage of agrarian reform. The State Seed
Fund was established by the Order of the President
dated March 2, 2015 to support the needs of grain producers in meeting the needs of high-yielding and
drought-resistant seed varieties on stable and favorable
terms. Also, in accordance with the Presidential Decree
No. 2190 of July 4, 2016 "On measures to develop seed
production" to meet the demand for seeds of high quality high-yielding plant varieties in the country, to increase the production and maintenance of seed products. The construction of specialized enterprises that
meet modern requirements for production and maintenance has begun.
During the 20 years since the beginning of the first
phase of agrarian reforms in Azerbaijan (1996-2016),
the area of agricultural production as a whole has grown
2,4 times, including crop production 2,3 times. During
1996-2016, grain production increased from 1 million
18 thousand tons to 3 million 65 thousand tons (3 times
increase). According to statistics, in 2018, wheat crops
in the country amounted to 679,103 hectares, and barley crops - 337,179 hectares. In the administrative districts of the Karabakh plain, this figure was 55,861 ha
(wheat) and 13,370 ha (barley). At that time, the harvest
in the Republic was 2042863 tons (wheat) and 941956
tons (barley). In the Karabakh plain, this figure was
214,951 tons (wheat) and 44,455 tons (barley).
Conclusion
Covering a long historical period of grain growing, it is possible to divide it into the following periods:
ancient period (primitive community structure and the
period of slavery); medieval period (III-XVI centuries);
new period (XVII-XIX centuries;) most recent period
(XX-XXI centuries); The first farms were established
in the VIII-VII millennia BC. During the Eneolithic period, the first agricultural culture was developed in the
Karabakh plain. During the Bronze Age, wheat and barley, millet and flax were grown in Azerbaijan, soft
wheat was a more widespread grain crop, and wood
chips were used during plowing.
In the lands cultivated in ancient Albania, they
used canals and ditches for irrigation purposes, planted
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both hard and soft wheat, and used the method of grain
threshing, which was mainly used to clean the stalks;
During the rule of the Arabs (VII-X centuries) deeper
and better plowing of the soil was possible due to the
use of improved plough. In the XI-XV centuries several
agricultural systems were used: rest, turn, and terrace.
Heavy or black plough was used to cultivate the land.
Productivity in agriculture was not high. The most suitable areas for grain growing belonged to the villages
along the Kura River.
In the 30s and 50s of the 19th century, the main
places for wheat production were occupied by Shirvan
and Karabakh provinces: in 1830-1832 it was 4861
thousand poods, and in 1845 it was 8347 thousand
poods. At that time, despite the primitive nature of agricultural machinery, there was a tendency to increase
the total amount of grain harvested. During these years,
hired labor was used in grain growing. Female labor
was also used in grain growing. The use of wage labor
in the grain industry, combined with the payment system, was expanding year by year. During the First
World War (1914-1918) the area under grain crops decreased by 42%. Although serious efforts were made
during the Democratic Republic (1918-1920), it was
not possible to completely prevent the decline in grain
production.
From the day the Soviet state was established
(1920-1991), collective farms were established. Many
issues related to grain growing in Azerbaijan have not
been fully resolved. The agrarian sector of the republic
was subject to centralization and administration, deprived of independent creative production activity and
the right to own its own lands.
During the war years (1941-1945) and after, the
sown area in 1950 increased by 47,000 hectares compared to 1945, and the total production was 32 percent
higher than in 1940. In 1970-1985, the area of agricultural lands in the republic increased from 4032 thousand hectares to 4327 thousand hectares, in 1981-85 the
average annual production of grain increased from
710,5 thousand tons to 1239,5 thousand tons. In 1970,
cereals in the republic covered more than 622,000 hectares, accounting for 52% of the total sown area, and
half of these crops were on non-irrigated lands.
During the 20 years since the beginning of the first
phase of agrarian reforms in Azerbaijan (1996-2016),
the area of agricultural production has grown 2.4 times
as a whole, including crop production 2,3 times. During
1996-2016, grain production increased from 1 million
18 thousand tons to 3 million 65 thousand tons (3 times
increase). According to statistics, in 2018, wheat crops
in the country amounted to 679,103 hectares, and barley crops - 337,179 hectares. In the administrative districts of the Karabakh plain, this figure was 55,861 ha
(wheat) and 13,370 ha (barley). At that time, the harvest
in the Republic was 2042863 tons (wheat) and 941956
tons (barley). In the Karabakh plain, this figure was
214,951 tons (wheat) and 44,455 tons (barley).
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ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ
ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
Пелех Л.В.
Кандидат сільськогосподарських наук,
Вінницький національний аграрний університет
Abstract
Receiving high yield of agricultural crops, including spring wheat, in a certain way depends on many factors
of their cultivation technology. Sufficiently high specific weight in the overall impact on crop yields has damage
to plants by pests, their diseases and weed clogging. . Spring wheat is a valuable food crop. Spring durum wheat
grain is an indispensable raw material for pasta production, and soft wheat is noted for its high baking qualities.
The use of mineral fertilizers and spring wheat protection products had a positive impact on the photosynthetic
productivity of plants Maximum indicators of the leaf surface area, namely - 30.9 thousand M2 / ha were obtained
in the phase of earing during the cultivation of wheat spring in the variant, where a dose of fertilizer (N60P60K60)
was used, as well as used full chemical protection of wheat spring agrophytocoenosis (herbicide + fungicide +
insecticide in the phase of thawing). With similar chemical protection, the area of plant leaf surface decreased to
29.3 and 29.1 thousand M2 / ha, respectively.
Анотація
Одержання високих показників урожаю сільськогосподарських культур, у тому числі і пшениці ярої,
певним чином залежить від багатьох факторів технології їх вирощування. Досить високу питому вагу в
загальному впливу на врожайність культур має пошкодження рослин шкідниками, ураження їх хворобами
та засмічення посівів бур’янами. Пшениця яра це цінна продовольча культура. Зерно пшениці ярої твердої
є незамінною сировиною для виробництва макаронів, а м’якої – відзначається високими хлібопекарськими
якостями.
Застосування мінеральних добрив та засобів захисту пшениці ярої позитивно вплинуло на показники
фотосинтетичної продуктивності рослин.Максимальні показники площі листкової поверхні, а саме – 30,9
тис. м2/га отримано у фазу колосіння при вирощуванні пшениці ярої на варіанті, де було використано дозу
добрив (N60Р60К60), а також застосовували повний хімічний захист агрофітоценозу пшениці ярої (гербіцид
+ фунгіцид + інсектицид у фазу кущіння). При аналогічному хімічному захисті, показник площі листкової
поверхні рослин знизився до 29,3 і 29,1 тис. м2/га відповідно.
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Keywords: spring wheat, mineral nutrition, pesticides, variety, photosynthesis, photosynthetic performance,
pure photosynthetic performance.
Ключові слова: пшениця яра, мінеральне живлення, пестициди, сорт, фотосинтез, фотосинтетична
продуктивність, чиста продуктивність фотосинтезу.
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Насамперед, урожай будь яких сільськогосподарських рослин визначається розміром та продуктивністю роботи листя.
Листок – основний асимілюючий орган у рослин, де утворюється органічна речовина, що є
структурним та енергетичним матеріалом для рослинного організму. За площею окремого листка та
загальною листковою поверхнею рослин можна
оцінити її фотосинтетичну продуктивність. Також,
листок володіє здатністю найбільш оптимально
пристосовуватися до умов навколишнього середовища, що впливає на зміну площі асиміляційної поверхні рослини в залежності від факторів навколишнього середовища [1].
Серед основних факторів, що зумовлюють
ефективне використання агрофітоценозами активної радіації, доречно вказати площу листкової поверхні, оптимальність розмірів поверхні та термін її
функціонування. На думку Ничипоровича А.А., для
отримання високих показників урожаю не потрібна
максимальна площа листя, а достатньо, щоб вона
була помірно високою. Тому, якщо площа листя
пшениці перевищує граничну величину – 40-50 тис.
м2/га, то освітленість листків падає і знижується інтенсивність проходження фотосинтезу. За таких
умов у процесі фотосинтезу накопичується близько
95% сухої маси врожаю. Отже, формування площі
листкового апарату, динаміка його росту, швидкість та продуктивність роботи листя відчутно
впливають на показники формування урожаю зерна
пшениці. Основну частину ФАР поглинають
листки верхніх ярусів рослини, а нижні ж листки
лише витрачають органічну речовину. Розвиток,
продуктивність та довговічність роботи листків залежать від забезпечення посівів елементами мінерального живлення та інших факторів, від яких залежить ріст і розвиток рослин. Тому варто визначати вплив добрив та способів їх застосування на
показники, що зумовлюють інтенсивність проходження процесу фотосинтезу, зокрема й площі листкової поверхні [2,3].
На формування площі листкової поверхні впливає ряд різноманітних чинників, серед яких важливе
значення має рівень мінерального удобрення. При
внесенні мінеральних добрив можна збільшити як
розмір, так і продуктивність асиміляційної поверхні
рослин [4]. Тому, на час вегетації рослин необхідно
створити найсприятливіші умови живлення, щоб рослини мали можливість сформувати оптимальну
площу листкового апарату для ефективної фотосинтетичної діяльності фітоценозу.
Багатьма дослідженнями встановлено, що
найбільших розмірів листкова поверхня досягає у
фазу колосіння рослин, після цього вона поступово
зменшується за рахунок відмирання нижніх листочків, саме в цей період спостерігається нестача
у зернових культур мікро- та макроелементів, тому
мінеральне живлення тут відіграє особливу роль

[5,6].
Інтенсивність наростання площі листової поверхні, а також і розмір її асиміляційної поверхні
визначається густотою стояння посіву та вмістом
поживних елементів у ґрунті, зі збільшенням густоти та щільності посіву рослини починають конкурувати за площу живлення та освітлення у агрофітоценозі між собою [7].
Базалій В.В. вказує на те, що, швидкий інтенсивний ріст вегетативних органів сільськогосподарських рослин у певні мірі залежить від погодних, кліматичних та біологічних умов, насамперед,
забезпечення споживання ними води, поживних речовин та вуглекислоти повітря в процесі накопичення сонячної енергії [8].
Крім того, науковці зазначають, що за умов недостатнього азотного живлення рослин, пшениця
яра погано кущиться та формує погано розвинену
площу листкової поверхні, низькі за розміром
стебла та суцвіття також різко знижують продуктивність Поряд із цим, інші дослідники вважають,
що надмірне внесення азотних добрив призводить
до формування листя із великими та тонкостінними
клітинами, які швидко та легко пошкоджуються
різними шкідниками. Також, такі рослини можуть
сформувати високі урожаї соломи, причому, майже
не підвищуючи, або призводять до незначного
підвищення урожайності зерна [9,10].
За результатами досліджень науковцями Миколаївського національного аграрного університету встановлено, що обробка насіння перед
сівбою, використання мінеральних добрив та сучасних рістрегулюючих препаратів, тобто за оптимізації умов живлення рослин ярих культур пшениці, покращуються основні процеси росту і розвитку рослин. Так, при цьому значно інтенсивніше
відбувається наростання надземної біомаси, площі
листкової поверхні, посилюється інтенсивність фотосинтетичної діяльності та зростає чиста продуктивність фотосинтезу. Максимальних значень усі
досліджувані показники по обох культурах досягають у фазу колосіння [11]. Таким чином можна
стверджувати, що мінеральне живлення посівів
ярої пшениці позитивно впливає на формування
продуктивності посівів.
Дослідження з вивчення елементів технології
вирощування пшениці ярої проводились на дослідних ділянках ВНАУ впродовж 2017-2019 рр. на
чорноземах типових. При дослідженні характеризували фотосинтетичну діяльність посіву пшениці
ярої сорту Харківська 23 та вплив на неї досліджуваних факторів технології вирощування, а
саме: різних доз мінеральних добрив та хімічного
захисту посівів.
Пшениця яра Харківська 23 – сорт інтенсивного типу, тривалість вегетаційного періоду якого
становить 98 діб, скоростиглий, формує висоту рослин до 110 см. Стосовно стійкості до хвороб, то
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сорт дуже стійкий до твердої сажки, борошнистої
роси і пшеничного трипсу сорт, середньо стійкий
до сажки летючої, бурої іржі, пшеничної та шведської мух та багатьох інших шкідників. Також стійкий до вилягання, має нейтральну реакцію на
норми висіву на рівні 3- 5 млн. схожих зерен на гектар. Вміст білка в межах 13,4-16,5%, клейковини –
31-36% [12].
В
дослідженнях
використовували
мікродобриво Еколист Універсальний (мікро)
структурний склад якого становить: N – 4 %, Mg –
5 %, S– 4,4 %, B – 0,6 %, Cu – 0,60 %, Fe – 0,66 %,
Mn – 1,00 %, Mo – 0,004 %, Zn – 0,60 %.
При формуванні фотосинтетичної продуктивності посіву важливе значення має послідовний розвиток по фазах рослин. Фенологічні спостереження робили на постійно закріплених та відмічених ділянках у двох несуміжних повтореннях. При
фенологічних спостереженнях відзначали такі фази
розвитку – сходи, утворення третього листка, фаза
кущіння, вихід в трубку, колосіння, цвітіння, формування зерна, налив (молочна, молочно-воскова,
воскова стиглість) і повна стиглість зерна.
За початок фази вважали, коли 10% рослин
ділянки вступило в неї, а повну фазу, коли вона спостерігалася у 75% рослин.
Приріст надземної маси рослин пшениці ярої
визначали на двох площадках по 0,25 м2 у двох
несуміжних повтореннях (два рядки по 83,3 см).
Площу листкової поверхні рослин пшениці
ярої визначали за методикою А.А. Ничипоровича.
Попередником в дослідженнях була пшениця
озима. Після збирання попередника проводили лущення стерні (Т-150К + БДТ-7) на глибину 8-12см.,
після чого зяблеву оранку на глибину 22-23см.
Навесні проводили боронування важкими боронами з одночасним вирівнюванням поверхневого
шару ґрунту.
Мінеральні добрива вносили у передпосівну
культивацію. З азотних добрив використовували
аміачну селітру, з фосфорних вносили гранульований
суперфосфат. Слід зауважити, що розрахункові дози
мінеральних добрив не можна вважати сталими,
оскільки потреба в поживних речовинах для запланованого врожаю є змінною величиною, яка залежить від багатьох факторів: родючості ґрунту, погодно-кліматичних умов, сорту і підбору комплексу агротехнічних заходів.
Насіння пшениці ярої перед посівом
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обробляли препаратом Вітаваксом із розрахунку 3
кг на одну тонну насіння. Сівбу проводили сівалкою СН-16 на глибину 6-8 см з нормою висіву 4,5
млн. шт./га. з одночасним прикочування кільчастошпоровими котками.
Протягом вегетації посіву, проводили обробку
хімічними препаратами проти бур'янів, шкідників цих
посівів та хвороб. З пестицидів використовували:
гербіцид Гроділ Ультра, фунгіцид АльтоСупер та
інсектицид Фастак.
Формування масивної вегетативної маси агрофітоценозу є важливою умовою формування високих показників урожаю. Певною мірою інтенсивність накопичення біомаси рослинами напряму залежить від рівня мінерального удобрення. Рівень
мінерального живлення впливає на ріст рослин
пшениці ярої у висоту. Мінеральне живлення в
цілому позитивно впливає на висоту рослин усіх
сільськогосподарських культур. Найбільший ефект
забезпечують азотні добрива. Проведені нами та
проаналізовані фенологічні спостереження та біометричні вимірювання засвідчили, що в початковий період росту використання мінеральних добрив
позитивно впливало на приріст рослин ярої пшениці увисоту. На фоні без використання добрив висота рослин пшениці ярої у фазу кущіння була в
межах 19-22 см, а при внесенні добрив цей показник був на рівні 19-26 см.
Надалі, у фазі виходу в трубку висота рослин
ярої пшениці при використанні мінеральних добрив та хімічного захисту посівів була вищою за
висоту рослин, де не проводили удобрення та був
відсутній хімічний захист – на 3-12 см, а у фазі молочної стиглості зерна – на 9-18 см. Найбільшого
показника висоти рослини досягли за внесення
N60P60К60 незалежно від того чи іншого варіанту
хімічного захисту посіву пшениці ярої.
Застосування системи хімічного захисту рослин не впливало суттєво на формування висоти рослин агрофітоценозу пшениці ярої.
Проведені нами дослідження свідчать, що
рівень мінерального удобрення має значний вплив
на формування площі листкової поверхні пшениці
ярої. Відповідно до одержаних даних, в середньому
за роки досліджень протягом вегетаційного періоду
у рослин на удобрених варіантах площа листя була
вищою, у порівнянні з неудобреними варіантами
(Табл. 1).
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Таблиця 1
Вплив удобрення та хімічного захисту на формування площі листкової поверхні рослин пшениці ярої
сорту Харківська 23, тис. м2/га, (середнє за 2017-2019 рр.)
Фаза розвитку рослин
Мінеральне
Хімічний захист
удобрення
кущіння
вихід в трубку
колосіння
без пестицидів
11,9
17,0
22,1
гербіцид
11,8
18,4
23,3
Без добрив
фунгіцид
12,1
17,8
22,1
інсектицид (п/к)
12,0
17,9
23,1
гербіцид + фунгіцид +інсектицид (п/к)
11,9
18,4
23,9
без пестицидів
13,9
21,5
26,3
гербіцид
14,0
21,7
27,9
N30P30К30
фунгіцид
14,0
22,0
27,4
інсектицид (п/к)
13,7
20,6
26,5
гербіцид + фунгіцид +інсектицид (п/к)
14,2
21,7
29,3
без пестицидів
14,4
20,7
26,5
гербіцид
14,5
22,9
27,7
N45P45К45
фунгіцид
14,1
21,3
27,6
інсектицид (п/к)
13,6
21,2
27,9
гербіцид + фунгіцид +інсектицид (п/к)
13,9
22,0
29,1
без пестицидів
14,7
22,3
28,3
гербіцид
14,5
22,5
29,8
N P К
фунгіцид
15,1
22,1
29,2
60 60 60
інсектицид (п/к)
14,4
22,4
29,4
гербіцид + фунгіцид +інсектицид (п/к)
14,4
22,8
30,9
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Згідно з проведеними дослідженнями можна
відмітити, що у фазі кущіння рослин на варіанті без
використання добрив, у середньому за фактором,
площа листкової поверхні рослин становила 11,9
тис. м2/га, а при внесенні добрив підвищилась на
17,6-22,7% і складала 14,0-14,6 тис. м2/га. Максимальний приріст забезпечила доза внесених добрив
N60P60К60, а саме 2,7 тис. м2/га.
Коли посіви досягли фази виходу рослин у
трубку, площа листя на варіанті без внесення добрив була в межах 17,0-18,4 тис. м2/га залежно від
варіанта хімічного захисту, тоді як при внесенні добрив цей показник був 20,6-22,9 тис. м2/га. Більша
ефективність дії хімічного захисту чіткіше проявилась на варіанті без внесення добрив.
На момент фази колосіння площа асиміляційної
поверхні рослин на варіанті без удобрення, становила
22,9 тис.м2/га, а при внесенні добрив відповідно зростала на 20,1-28,8% і була в межах 27,5-29,5 тис. м2/га.
Найбільший приріст, у порівнянні з варіантом, де не
вносили добрива, забезпечила рекомендована доза добрив N60P60К60 - 6,6 тис. м2/га. А повний хімічний захист, дозволив додатково сформувати 1,8-3,0 тис. м2/га
поверхні листя.
Ничипорович А. стверджує, що висока продуктивність сільськогосподарських культур досягається при умові, коли фотосинтетичний потенціал посіву складає не менше як 2 млн. м2/га протягом кожних 100 днів вегетування рослин.

Проведені нами розрахунки засвідчили, що в процесі розвитку рослин показник фотосинтетичного
потенціалу посіву безпосередньо залежав від рівня
мінерального удобрення протягом всього вегетаційного періоду.
Так, у середньому, внесення мінеральних добрив підвищувало величину показника фотосинтетичного потенціалу, порівняно із неудобреним
варіантом у міжфазний період сходи–кущіння приблизно на 22,6-30,4%, а за період кущіння–вихід у
трубку до 43,0%, вихід у трубку–колосіння до
39,7%, колосіння–повна стиглість до 35,1%.
Найбільший показник рівня фотосинтетичного потенціалу посіву пшениці ярої сформувався за дози
N60P60К60.
Найбільший відсоток впливу хімічного захисту на рівень фотосинтетичного потенціалу посівів
та його ефективність, було відмічено за період фаз
кущіння–вихід у трубку. За цей проміжок часупри
умові повного захисту сформувалось на 18-22 тис.
м2/днів/га фотосинтетичного потенціалу посіву
більше, ніж на варіантах без проведеного захисту
посівів. Надалі було відмічено ще значнішу перевагу хімічного захисту над контрольним варіантом.
Протягом вегетаційного періоду найвищий показник фотосинтетичного потенціалу посіву спостерігався при внесенні добрив у дозі N60P60 К
2
2
6 0 1,38 млн. м /днів/га, що на 0,39 млн. м /днів/га
більше, ніж у варіанті без добрив.
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Таблиця 2

Фотосинтетичний потенціал пшениці ярої сорту Харківська 23 за період вегетації
(сходи–повна стиглість), млн. м2/днів/га
Доза добрива
Хімічний захист посіву
Роки досліджень
2017 р.
2018 р.
2019 р.
Без добрив
Без використання пестицидів
1,15
0,81
0,89
Використання повної норми пестицидів
1,32
0,90
0,92
N30P30K30
Без використання пестицидів
1,41
1,07
1,14
Використання повної норми пестицидів
1,67
1,13
1,26
N45P45K45
Без використання пестицидів
1,47
1,06
1,13
Використання повної норми пестицидів
1,70
1,17
1,22
N60P60K60
Без використання пестицидів
1,65
1,06
1,19
Використання повної норми пестицидів
1,88
1,20
1,27
Середнє значення по роках
1,53
1,05
1,13
При використанні розрахункових доз мінеральних добрив на урожайність 1,8 і 2,5 т/га показник рівня фотосинтетичного потенціалу посівів
пшениці ярої протягом періоду вегетації був на
рівні 1,28 і 1,29 млн. м2/днів/га відповідно. А використання повного хімічного захисту посівів дозволило підвищити значення цього показника на 0,13
млн. м2/днів/га, який досяг 1,30 млн. м2/днів/га.
Крім того, важливе значення для формування
високого врожаю посіву має не лише площа листя
та фотосинтетичний потенціал посіву, але й, безумовно, продуктивність фотосинтетичної роботи
кожного метра площі листя. Найчастіше інтенсивність фотосинтетичної роботи листків рослин у
посівах визначається показниками чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ), тобто показниками
кількості сухої біомаси, створеної протягом доби в
розрахунку на 1 м2 листя.
Характеризуючи чисту продуктивність фото-

синтезу, слід відмітити та порівняти основні фактори, що впливають на її формування. Дослідження
цього питання дало можливість визначити, що на
кожному квадратному метрі поверхні листя пшениці ярої утворювалось від 2,36 до 4,36 г сухої речовини протягом доби залежно від міжфазного
періоду та досліджуваних елементів технології вирощування.
Найбільшіпоказники продуктивності фотосинтезу були відмічені в період від фази виходу рослин
в трубку до фази колосіння.
Кожний метр квадратний площі листкової поверхні пшениці ярої формував від 2,36 до 4,36 г сухої речовини за добу в залежності від проходження
міжфазного періоду та досліджуваних елементів
технології (Табл.3).
Найбільших високих значень продуктивність
фотосинтезу досягала в момент від виходу рослин
у трубку до фази колосіння.
Таблиця 3
ЧПФ пшениці ярої сорту Харківська 23 в періоди між фазамизалежно від факторів інтенсифікації, г/м2 за
добу (середнє значення за 2017-2019 рр.)
Міжфазний період
Доза добрив Хімічний захист
Середнє за фак- Середнє за
кущіння – вихід у трубку– Середнє
(фактор А)
(фактор В)
торомА
фактором В
вихід у трубку
колосіння
без пестицидів
2,36
3,23
2,80
3,40
Без добрив
3,07
повний захист
3,06
3,62
3,34
3,72
без
пестицидів
3,35
4,02
3,68
N30P30K30
3,64
повний захист
3,41
3,78
3,59
без пестицидів
3,54
3,85
3,70
N45P45K45
3,76
повний захист
3,33
4,33
3,83
без пестицидів
3,31
3,51
3,41
N60P60К60
3,78
повний захист
3,92
4,36
4,14

На продуктивність листкового апарату рослин
мали вагомий вплив як добрива, так і обробка
посівів пестицидами. Отже, в середньому, за період
досліджень протягом 2017 - 2019 рр. внесення мінеральних добрив, загалом по фактору, призвело до
підвищення чистої продуктивності фотосинтезу
рослин пшениці ярої приблизно на 18,6- 23,1%
відносно контрольного варіанту і було в межах
3,64-3,78 г/м2 за добу. А при використанні повного
хімічного захисту чиста продуктивність фотосинтезу була вищою у порівнянні з контрольним
варіантом приблизно на 9,5%

Отже, найвищу площу листкової поверхні, а
саме – 30,9 тис. м2/га, ми відзначили у фазу колосіння при вирощуванні пшениці ярої на варіанті,
де було використано дозу добрив (N60Р60К60), а також застосовували повний хімічний захист агрофітоценозу пшениці ярої (гербіцид + фунгіцид +
інсектицид у фазу кущіння). При аналогічному
хімічному захисті, показник площі листкової поверхні рослин знизився до 29,3 і 29,1 тис. м2/га
відповідно.
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Abstract
The article presents the results of studies on the effectiveness of predecessors on the yield properties of wheat
varieties of winter domestic and foreign selection. It has been established that field germination of seeds depends
both on the varietal characteristics of the precursor and on the time of sowing.
The availability and survival of plants were determined depending on the factors studied and the features of
the growth and development of plant varieties were established. The decisive factor is the influence of the weather
conditions of the research years.
It was proved that the bushiness of plants was individual for the studied varieties, however, it was higher in
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the varieties of foreign selection of Bohemia and Mulan. The bushiness varied depending on the time of sowing,
so during the early terms of sowing the autumn tillering of plants grew and the spring tapering, and vice versa
during the late terms of sowing the spring tillering was more intense in autumn. That is, for the late terms of
sowing, the number of stems to grow due to spring tillering and the varieties of foreign selection had the best.
The cultivation of domestic and foreign winter wheat varieties after soybeans and beans in the first decade of
October leads to an increase in overwintering of plants. The overall survival of winter wheat plants in all studied
varieties was slightly higher after the precursor of soybean and at sowing on September 25 and October 11.
Аннотация
В статье представлены результаты исследований по эффективности предшественников на урожайные
свойства сортов пшеницы озимой отечественной и зарубежной селекции. Установлено, что полевая всхожесть семян зависит, как от сортовых особенностей предшественника так и от сроков сева.
Определены обеспеченность и выживаемость растений в зависимости от исследуемых факторов и
установлены особенности роста и развития растений сортов. Определяющим при этом остается влияние
погодных условий лет исследований.
Доказано, что кустистость растений была индивидуальной для исследуемых сортов, однако была
выше у сортов зарубежной селекции Богемия и Мулан. Кустистость менялась в зависимости от сроков
сева, так при ранних сроках сева осеннее кущение растений росло, а весеннее уменьшалось, и наоборот
при поздних сроков сева весеннее кущение было более интенсивным осеннего. То есть за поздних сроков
сева количество стеблей расти за счет весеннего кущения и лучшим оно было у сортов зарубежной селекции.
Выращивание отечественных и зарубежных сортов пшеницы озимой после сои и фасоли при проведении сева в начале октября ведет к улучшению состояния зимовки растений. Выживаемость исследуемых
сортов пшеницы озимой по таким предшественникам, как соя и фасоль при посеве в третьей декаде сентября и первой декаде октября способствует сохранности растений, улучшает их фитосанитарное состояние, и в конечном итоге, повышению урожайности.
Анотація
У статті представлено результати досліджень по ефективності попередників на врожайні властивості
сортів пшениці озимої вітчизняної та зарубіжної селекції. Встановлено, що польова схожість насіння залежить, як від сортових особливостей попередника так і від строків сівби.
Визначено забезпеченість та виживаність рослин залежно від досліджуваних чинників та досліджено
особливості ростових процесів і розвитку досліджуваних сортів рослин пшениці озимої. Визначальним,
при цьому залишається вплив погодних умов років досліджень.
Доведено, що кущистість рослин була індивідуальною для досліджуваних сортів, проте була вищою
у сортів зарубіжної селекції Богемія та Мулан. Кущистість змінювалась залежно від строків сівби, так при
раніших строках сівби осіннє кущення рослин зростало, а весняне зменшувалось, і навпаки під час пізніших строків сівби весняне кущення було інтенсивнішим осіннього. Тобто за пізніх строків сівби кількість
стебел зростатиме за рахунок весняного кущення і кращим воно було у сортів зарубіжної селекції.
Вирощування вітчизняних та зарубіжних сортів пшениці озимої після сої та квасолі при проведенні
сівби на початку жовтня веде до поліпшення стану зимівлі рослин. Виживаність досліджуваних сортів
пшениці озимої по таких попередниках, як соя та квасоля за сівби в третій декаді вересня та першій декаді
жовтня сприяє збереженості рослин, поліпшує їх фітосанітарний стан, і в кінцевому результаті, підвищенню врожайності.
Keywords: winter wheat, field similarity, hibernation, tillering factor, timing of sowing, predecessor.
Ключевые слова: пшеница озимая, полевая всхожесть, перезимовка, коэффициент кущения, сроки
сева, предшественник.
Ключові слова: пшениця озима, польова схожість, перезимівля, коефіцієнт кущіння, строки сівби,
попередник.
Постановка проблеми. За останні роки виробники зерна пшениці озимої відчули суттєві кліматичні зрушення. Експерти передбачають і подальше зменшення континентальності клімату в
Україні, яке є причиною скорочення строків дозрівання зерна пшениці озимої до більш ранніх.
Тобто, основна частина вегетаційного періоду
відбувається в умовах більш низьких температур
повітря. Тривалими спостереженнями за вегетаційним періодом пшениці озимої було доведено, що
оптимальні строки сівби пшениці озимої в Лісостепу України змістились з 1-10 вересня до 10-20
вересня. Таким чином, разом із зменшенням

строків дозрівання зерна, вегетаційний період пшениці озимої скоротився на 20-25 днів [1].
В умовах глобальних змін клімату, постійного
оновлення
реєстру
різними
за
морфоагробіологічними властивостями сортами і вдосконалення агротехніки процес дослідження оптимальних строків сівби має бути постійно діючим.
Строки сівби потрібно уточнювати і коригувати для
кожного сорту у кожному ґрунтово-кліматичному
районі, регіоні та господарстві залежно від погодних умов, вологозабезпечення, агрофонів, попередників, ресурсного забезпечення, інтенсифікації агротехнологій, сортотипу [2].
Визначаючи календарні строки сівби пшениці
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озимої доцільно врахувати осінній період вегетації,
коли вона має змогу добре розкущитися і пройти загартування. Тому вибір строку сівби значною
мірою впливає на час з'явлення і повноту сходів,
ріст і розвиток рослин та на величину урожайності.
Тільки за сівби в оптимальні строки рослини можуть повністю використати всі необхідні фактори
для свого росту і розвитку та досягти перед входом
в зимівлю фази кущіння з утворенням 4-5 пагонів й
сформували добре розвинену кореневу систему, а
також набути високої стійкості до несприятливих
умов перезимівлі. Це можливо лише за достатньої
вологозабезпеченості ґрунту та суми середньодобових температур 400- 550°С для цього потрібно біля
45-55 днів осінньої вегетації. Строки сівби пшениці
озимої мають бути оптимальними, щоб насіння не
потрапило під дію стресових факторів у період проростання та подальшого росту рослин і формування
урожаю. У правобережному Лісостепу України оптимальні строки сівби пшениці озимої настають у
разі переходу середньодобової температури повітря нижче 15°С [3].
Отже, дослідження строків сівби та попередника є актуальним і необхідним за різкої зміни кліматичних умов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед заходів, направлених на створення висопродуктивних посівів і одержання високого врожаю озимої
пшениці, виключно важлива роль належить строкам
сівби. Строки сівби для отримання високих урожаїв
пшениці озимої мають не менш важливе значення,
ніж обробіток ґрунту та внесення добрив. В залежності від них рослини потрапляють у різні умови, порізному ростуть, розвиваються та накопичують запасні речовини у листках і вузлах кущіння. Вони
набувають різну стійкість до низьких і високих температур, хвороб і шкідників, а також формують різні
врожаї та різну якість зерна [4].
Важливою умовою одержання високих урожаїв зерна пшениці є сівба в оптимальні агротехнічні строки, які зумовлюються сортовими особливостями, грунтово-кліматичними умовами та запасами доступної вологи рослинам у посівному шарі
грунту [5]. Тому строк сівби є найефективнішим
елементом технології, який не потребує додаткових
матеріальних витрат, але суттєво позначається на
реалізації потенціалу продуктивності пшениці [6].
Багаторічними дослідженнями Д.М. Алімова
(2000) установлено, що дружні й повні сходи пшениці можна одержати за наявності в посівному шарі
грунту 10 мм доступної вологи. Тому строк сівби
необхідно узгоджувати, насамперед, із запасами
грунтової вологи і датою припинення осінньої вегетації [7].
Багаторічними дослідженнями В.Г. Влоха,
М.Я. Бомби, В.В. Лихочвора (1998) доведено, що
оптимальним календарним строком сівби пшениці
в Лісостепу є 10-25 вересня. А науковці Львівського ДАУ вважають найкращими умовами для одержання дружніх сходів і кращого росту й розвитку
рослин пшениці озимої створюються при сівбі 30
вересня [5].
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Строки сівби зумовлюють час появи й дружність сходів, подальший ріст і розвиток рослин, а,
отже, й врожайність. За сівби в оптимальні строки
рослини можуть повністю використовувати природні фактори для розкриття генетичного потенціалу[5].
Найголовнішим показником структури врожаю пшениці озимої є густота продуктивного стеблостою. Встановлено, що густота продуктивного
стеблостою збільшується за сівби в першій декаді
жовтня, в порівнянні із сівбою в другій декаді вересня, незалежно від попередника та сортової належності [8].
Зі створенням та впровадженням у виробництво сортів постає питання оптимізації строків сівби
для кожного нового сорту, що дасть змогу повніше
використати його потенціал та стабілізувати ринок
зерна в Україні без додаткових капіталовкладень
[9].
Строки сівби змінюються залежно від біологічних особливостей сорту. Для пластичних сортів
інтервал оптимальних строків сівби довший. Календарні строки сівби сортів інтенсивного типу помітно змістились, порівняно з раніше вирощуваними
сортами, на другу половину оптимальних строків.
Слід враховувати особливість сорту, оскільки одні
з них потребують ранніх строків сівби, другі – пізніших, а треті мають переваги за врожайністю лише
в разі пізнього висіву. Розпочати сівбу потрібно
пластичними сортами, які восени повільно розвиваються й добре гальмують ріст і розвиток за скороченої тривалості дня. Обсіваючись у кінці оптимальних, у допустимі й пізні строки, треба використовувати сорти, які слабо реагують на скорочення
тривалості дня, восени інтенсивно розвиваються,
мають добрі компенсаційні властивості, формують
велику кількість продуктивних стебел, скоростиглі.
Крім того, для висівання пшениці в допустимі
й пізні строки треба використовувати сорти, адаптовані до пізнього висіву та збільшувати посівну
норму на 15-20 % і зменшувати глибину загортання
насіння до 3-4 см [9].
Мета досліджень – дослідити вплив попередників та строків сівби на польову схожість та перезимівлю інтенсивних вітчизняних та зарубіжних
сортів пшениці озимої.
Методика та умови досліджень. Польові досліди проводились упродовж 2017-2018 pоків на дослідному полі ВНАУ. Ґрунт дослідних ділянках типовий – сірий лісовий, середньо-суглинковий з
рНсол. – 5,6 та вмістом в орному шарі (за Тюріним)
гумусу – 2,3%, легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) 71 г/кг, рухомого фосфору (Р2О5) і обмінного калію (К20) (за Чіріковим) відповідно 155 та 42 г/кг ґрунту. Гідролітична кислотність – 3,6-3,8 мг-екв./100
г ґрунту, сума ввібраних основ складає 18,6 мгекв./100 г ґрунту при ступені насичення основами
86 %.
Погодні умови за гідротермічними показниками були різними. За осінній період (вересень –
жовтень) 2017 р. – сума опадів становила 122 мм, в
2018 р. ці показники складали відповідно 69 мм
[10].
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Після відновлення весняної вегетації до фази
повної стиглості зерна пшениці (березень – друга
декада липня) в 2017 р. випало 152 мм. в умовах
2018 р. кількість опадів становила 322 мм. Погодні
умови в цілому за період осінньої і весняно-літньої
вегетацій пшениці озимої були сприятливими для
формування оптимальних урожаїв зерна.
Після збирання попередників поле очищували
від пожнивних решток і проводили обробіток
ґрунту дисковою бороною БДТ-7 в два сліди та агрегатом АГ-2,4 на глибину 12-14 см. Перед сівбою
під передпосівну культивацію агрегатом КПС-4 на
глибину 6-8 см, яку проводили восени, вносили
нітроамофоску (N16P16K16). Підживлення азотом
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проводили навесні по мерзлоталому грунті із розрахунку 45 кг діючої речовини на гектар посіву.
Перед сівбою було проведено протруювання
насіння комбінованим препаратом Селест Топ
312,5 FS (1,5 л/т).
Згідно плану дослідження було закладено два
досліди.
Дослід № 1: Висівали пшеницю озиму вітчизняних сортів: Лісова Пісня та Економка по двом попередниках: ріпак озимий та соя. Сівбу проводили
в два строки, враховуючи наявність вологи: 1-й –
третя декада вересня (25.09); 2-й – перша декада
жовтня (5.10). Для сівби використовували насіння
оригінаторів сортів: в 2017 р. еліту, в 2018 р. – першу
репродукцію. Схему досліду наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Схема досліду № 1 строк проведення 2017-2018 рр. в умовах Інституту кормів та сільського господарства
Поділля НААН
Чинник А (попередники)
Чинник В (строки сівби)
Чинник С (сорти)
А1 - Ріпак озимий
В1 - третя декада вересня В2 - перша декада жовтня Лісова Пісня Економка
А2 - Соя
В3 - третя декада вересня В4 - перша декада жовтня Лісова Пісня Економка
Дослід № 2: Висівали пшеницю озиму зарубіжних сортів: Богемія та Мулан по двом попередниках: квасоля та соя. Сівбу проводили в два
строки, враховуючи наявність вологи: 1-й – перша
декада жовтня (1.10); 2-й – друга декада жовтня
(11.10). Для сівби використовували насіння
оригінаторів сортів: 2017 р. – еліту. Схему досліду
наведено в таблиці 2.
Сівбу пшениці озимої середньоранніх сортів
Лісова Пісня, Економка, Богемія та Мулан проводили з нормою висіву 5 млн.шт/га схожих насінин.

Посів проводили селекційною сівалкою СН-16 в агрегаті з трактором Т-25. Після сівби поле прикочували
котками 3ККШ-6. Спосіб сівби – суцільний рядковий
з шириною міжрядь 15 см, глибина загортання насіння
5-6 см.
Повторність в досліді – чотирьохразова, що відповідає вимогам проведення дослідів із зерновими
культурами, розміщення варіантів на ділянці – систематичне в один ярус. Загальна площа ділянки 50
м2, облікова – 25 м2.

Таблиця 2
Схема досліду № 2 строк проведення 2017-2018 рр. в умовах дослідного поля ВНАУ
Чинник А (попередники)
Чинник В (строки сівби)
Чинник С (сорти)
В1 – перша декада жовтня
А1 – Квасоля
Богемія Мулан
В2 – друга декада жовтня
В3 – перша декада жовтня
A2 – Соя
Богемія Мулан
В4 – друга декада жовтня
Виклад основного матеріалу. Ріст і розвиток
пшениці озимої включає визначення наступних основних показників: польову схожість, виживання за
вегетацію, перезимівлю рослин, проходження фаз
росту і розвитку. Структура елементів урожаю
зерна пшениці озимої передбачає визначення густоти продуктивного стеблостою, довжини колоса,
кількість колосків у колосі, кількість зерен у колосі,
маса 1000 зерен.
Першим елементом росту та розвитку пшениці
озимої ми визначали польову схожість зерна залежно від попередників та строків сівби. Багаторічні
спостереження показали, що у роки, коли вчасно
одержані повноцінні сходи, посіви восени добре розвиваються та мають потужну кореневу систему і,
як правило, забезпечують високий врожай зерна навіть за несприятливих погодних умов у літні місяці.
А от слабо розвинені та зріджені з осені посіви
майже завжди низькопродуктивні. На появу сходів
впливає температура повітря та ґрунту, а також

його вологість. Найбільш сприятливою температурою для проростання насіння пшениці озимої є 1218 °С, мінімальна – 1-2 °С, оптимальна 24-28 °С, а
максимальна 36-38 °С.
Польова схожість насіння в значній мірі варіювала залежно від строків сівби і погодних умов
осіннього періоду вегетації за роки досліджень.
Аналізуючи данні в таблиці 3 ми можемо побачити,
що найвищі показники польової схожості зерна в
середньому за 2017-2018 рр. були отримані при сівбі в третій декаді вересня як по ріпаку озимому так
і по сої, які становили для сорту Лісова Пісня
(78,0%-79,3%), а по сорту Економка (82,3-77,4%)
(Табл. 3). Зміщення строків сівби в сторону більш
пізніх призводило до зниження польової схожості
насіння в середньому на 1-2,2 %.
Аналогічну тенденцію ми спостерігали в таблиці 4 в умовах осіннього періоду вегетації в середньому за 2017-2018 роки, коли найвищу польову
схожість насіння озимої пшениці було встановлено
за сівби в першу декаду жовтня. Так, висіяне
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Мулан, так за умов сівби 1-го жовтня польова
схожість зерна по квасолі звичайній становила –
82,1%, а по сої – 83,5%, що на 2,5-2,1% більше
порівняно з сівбою 11-го жовтня.
Таблиця 3
Польова схожість насіння та загальне виживання рослин пшениці озимої вітчизняних сортів залежно від
попередників і строку сівби (середнє за 2017-2018 рр..)

Отже можна зробити висновок, що найвищі
показники польової схожості зерна за 2017-2018
роки по вітчизняним сортам пшениці озимої нами
було отримано після ріпаку озимого, що на 1,6 %
вище порівняно із сівбою по сої. Суттєва різниця
відслідковувалась і у зарубіжних сортів, так при розміщенні їх по попереднику соя, показник польової
схожості рослин був на 1,8 % більшим порівняно із
сівбою по квасолі звичайній. Зниження польової
схожості зерна пшениці озимої за пізніх строків сівби можна пояснити різким зниженням середньодобової температури повітря та ґрунту.
Перезимівля рослин пшениці озимої це один з головних чинників, який впливає на формування продуктивності у весняно-літній період вегетації за рахунок
виживання рослин за період припинення осінньої та
поновлення весняної вегетації. Перезимівля посівів
пшениці озимої значною мірою залежить від накопичення вуглеводів у вузлах кущення, оскільки вони є
основними енергетичними речовинами, що відіграють важливу роль у захисті рослин від дії низьких температур та інших несприятливих факторів взимку.
Погодні умови за зимовий період 2017-2018 років були різними. У середньому припинення осінньої
вегетації за роки досліджень відбувалось 15 листопада, а поновлення весняної вегетації 2 квітня, тобто
період «спокою» рослин з мінусовими температурами
становив 138 діб. Погода і умови зими 2017-2018 років були сприятливими для перезимівлі та задовільні
для загартування рослин пшениці озимої всіх досліджуваних сортів.
Сорти пшениці озимої Лісова Пісня, Економка, Богемія та Мулан характеризуються підвищеною зимостійкістю. Перезимівля рослин пшениці
озимої залежно від строків сівби та попередників
була різною.

Збереглося рослин, до
збирання, шт./м2

Загальне виживання, %

Економка

Перезимівля, %

Лісова Пісня

Вийшло із зими, шт.

Економка

Ввійшло в зиму, шт.

Лісова Пісня

Польова схожість, %

Строки сівби

Сорт

Попередник

ІІІ дек.вересня
І дек.жовтня
ІІІ дек.вересня
І дек.жовтня
ІІІ дек.вересня
І дек.жовтня
ІІІ дек.вересня
І дек.жовтня

Соя

Ріпак озимий
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насіння сорту Богемія по квасолі звичайні мало польову схожість – 79,3%, а по сої – 82,4%, що на 0,5
і 2,6 % вище порівняно з сівбою в другій декаді жовтня. Суттєва різниця відслідковувалась і у сорті

78,0
77,0
82,3
80,2
79,3
79,0
77,4
75,2

427
421
434
429
411
404
415
413

377
375
385
382
374
375
384
383

88,29
89,07
88,71
89,04
91,00
92,82
92,53
92,74

235
230
250
243
253
250
262
258

62,33
61,33
64,93
63,61
67,65
66,66
68,23
67,36

З даними таблиці 3 можна побачити, що найвищий показник перезимівлі рослин нами було
отримано у пшениці озимої сорту Лісова Пісня за
сівби її в першій декаді жовтня, по сої він становив
92,8 %, по ріпаку озимому – 89 %, що на 1,8-1% відповідно більше ніж за сівби в третій декаді вересня.
За сівби в першій декаді жовтня значення
цього показника у сорту Економка на ділянках по
ріпаку озимому становило 89 %, а по сої – 92,7 %,
що на 0,3-0,2 % відповідно вище порівняно з сівбою
в третій декаді вересня.
Однак, за рівнем виживання, в середньому за
2017-2018 роки, для всіх сортів і по всім попередникам кращим строком сівби є третя декада вересня. Так, за сівби 25 вересня сорту Лісова пісня по
ріпаку озимому нами було отримано 62,3% рослин,
а по сої 67,6%. Тоді як найкращий результат виживання рослин пшениці озимої у сорту Економка
було отримано по сої і становила 68,2 %, а по ріпаку
озимому 64,9 %.
Результати наших досліджень за 2017-2018
роки весняно-літньої вегетації показали, що за сівби в третій декаді вересня загальне виживання рослин пшениці озимої по всім попередникам було більше на 1 %, порівняно з сівбою в першій декаді
жовтня.
Аналізуючи дані з таблиці 4 можна побачити,
що найвищий показник перезимівлі рослин закордонних сортів у середньому за 2017-2018 роки було
отримано у пшениці озимої сорту Мулан за сівби її
в першій декаді жовтня, по квасолі звичайній він
становив 98,6 %, а по сої – 92,5 %, що на 8,6 % та
3,1 % відповідно більше ніж за сівби в другій декаді
жовтня. За сівби в першій декаді жовтня значення
цього показника у сорту Богемія на ділянках по квасолі звичайній становило 88,9 %, а після сої – 87,9
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%, що на 1,5 % і 0,7 % відповідно вище порівняно з
сівбою в другій декаді жовтня.
Отже можна зробити висновок, що найвищий
показник перезимівлі за 2017-2018 роки по вітчизняним сортам пшениці озимої нами було отримано
після сої, що на 3,5 % вище порівняно із сівбою по
ріпаку озимому. Суттєва різниця відслідковувалась
і у зарубіжних сортів у 2018 році, так при розміщенні їх по попереднику квасоля, показник перезимівлі рослин був на 1,9 % більшим порівняно із

Кущіння – це поява бокових пагонів та вузлових коренів у рослин. Ця фаза настає після утворення 3-4 листків, приблизно через 23-27 днів після
появи сходів, завдяки активному фотосинтезу та
притоку мінеральних поживних речовин. Найсприятливіша температура для кущіння пшениці озимої
13-18°С, а за 2-4°С процес кущіння майже призупиняється. Вузол кущіння є основним органом,
він представляє собою декілька зближених між собою підземних вузлів, при його відмиранні рослина
гине. У ґрунті він розміщується на глибині 1,5-3,0
см і витримує морози до мінус 17-20°С. Глибина залягання вузла кущення відіграє важливу роль у
житті пшениці озимої чим глибше він залягає, тим
морозостійкість більша, а також підвищується
стійкість її до вилягання [11, 12].
Поряд з цим існує ряд агротехнічних заходів,
які також мають надзвичайно великий вплив на
процес кущення і навіть можуть компенсувати
недоліки, які виникли внаслідок зміни оптимальних
факторів. На процес кущіння рослин впливає норма
висіву, строки та способи сівби, глибина загортання
насіння. За даними Фурсової Г.К. (2004 р.)
коефіцієнт кущення пшениці озимої зменшується
при збільшенні норми висіву, глибини загортання
насіння та за пізніх строків сівби, і навпаки: зменшення норми, нормальна глибина (4-6 см) та рання
сівба підвищують кущистість. Рівень розвитку кореневої системи в фазу кущіння значною мірою

Ввійшло в зиму, шт.

Вийшло із зими, шт.

Перезимівля, %

Збереглося рослин, до
збирання, шт./м2

Загальне виживання, %

І дек.жовтня
79,3
Богемія
ІІ дек.жовтня
78,8
І дек.жовтня
82,1
Мулан
ІІ дек. жовтня
79,6
І дек.жовтня
82,4
Богемія
ІІ дек.жовтня
79,8
І дек.жовтня
83,5
Мулан
ІІ дек.жовтня
81,4
Джерело: сформовано на основі власних досліджень

Квасоля
звичайна
Соя

Польова схожість, %

Сорт

Попередник

Строки сівби
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сівбою по сої. Тоді як найбільше виживання рослин
всіх сортів пшениці озимої було отримано при розміщенні їх по попереднику соя на 4,4 % у
порівнянні із сівбою по ріпаку озимому та на 1,5%
порівняно із квасолею звичайною. Зниження показника перезимівлі рослин як за сівби в третій декаді
вересня, так і в другій декаді жовтня пояснюється
тим, що рослини мали недостатню кількість накопичених вуглеводів у вузлах кущення та менш розвинуту кореневу систему.
Таблиця 4
Польова схожість насіння та загальне виживання рослин пшениці озимої зарубіжних сортів залежно
від попередників і строку сівби (середнє за 2017-2018 рр..)

435
434
453
423
430
436
486
425

386
380
447
381
378
380
450
380

88,94
87,36
98,68
90,07
87,91
87,16
92,59
89,41

288
292
294
280
285
294
298
295

74,61
76,84
65,77
73,49
75,39
77,36
66,22
77,63

впливає на формування елементів структури врожаю, особливо на кількість продуктивних стебел та
кількість колосків у колосі [13].
Від строку сівби залежить період осінього і весняного кущіння. Восени кущіння продовжується до зниження середньодобових температур до 2-3°С. Тривалість осіннього кущіння за нормальних умов становить 25-30 днів, весняного 25-35 днів. Навесні кущіння
відновлюється з початком весняної вегетації і триває до
початку виходу в трубку, коли середньодобова температура підвищується до 10-12°С. За пізніх строків сівби
і зменшення періоду осіннього кущіння густота стеблостою формується за рахунок весняного кущіння [14].
Кількість стебел на одній рослині прийнято визначати
коефіцієнтом кущіння. За кількістю стебел на одній
рослині визначають загальну кущистість, а за кількістю
стебел з озерненим колосом – продуктивну кущистість.
Коефіцієнт кущення є сортовою належністю пшениці
озимої [11].
У наших дослідженнях на процес інтенсивного
кущення впливали строки сівби, попередники та
біологічні особливості досліджуваних сортів. Встановлено, що рослини першого та другого строків
сівби добре розкущились восени, коефіцієнт кущення
пшениці озимої досліджуваних сортів перед припиненням осінньої вегетації у 2017-2018 роках варіював
від 1,4 до 2,2 шт. пагонів. Найвищі показники було отримано у рослин пшениці озимої за сівби в третій декаді вересня і вони становили відповідно від 2,0 до 2,2

Annali d’Italia №6/2020
кість пагонів зросла на 1,6 ± 0,1 шт. (табл. 5). Різниця у показниках продуктивного коефіцієнту кущіння між рослинами першого та другого строків
сівби була незначною і становила в середньому 0,2
шт. Достовірно доведено, що кращі умови для формування продуктивного стеблестою пшениці озимої по вітчизняним сортах створювались за сівби по
сої, після якої рослини формували на 0,2 продуктивних пагона більше порівняно із ріпаком озимим.
Таблиця 5
Коефіцієнти кущіння рослин пшениці озимої вітчизняних сортів залежно від попередника і строку сівби
(в середньому за вегетацію 2017-2018 рр.)
Коефіцієнт кущіння
Попередник
Строки сівби
Сорт
восени весною загальне
продуктивне
ІІІ дек. вересня
2,0±0,1 1,4±0,1
3,4±0,1
2,3±0,1
Лісова Пісня
І дек. жовтня
1,8±0,1 1,6±0,1
3,4±0,1
2,5±0,1
Ріпак озимий
ІІІ дек. вересня
2,2±0,1 1,2±0,1
3,4±0,1
2,2±0,1
Економка
І дек. жовтня
1,4±0,1 1,4±0,1
2,8±0,1
2,4±0,1
ІІІ дек. вересня
2,1±0,1 1,2±0,1
3,3±0,1
2,4±0,1
Лісова Пісня
І дек. жовтня
1,5±0,1 1,7±0,1
3,2±0,1
2,6±0,1
Соя
ІІІ дек. вересня
2,1±0,1 1,3±0,1
3,4±0,1
2,5±0,1
Економка
І дек. жовтня
1,4±0,1 1,6±0,1
3,0±0,1
2,6±0,1
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шт. пагонів, що на 0,6-0,8 шт. більше порівняно з
сівбою в першій декаді жовтня. (Табл. 5).
Встановлено тенденцію до підвищення показника весняного та продуктивного коефіцієнта кущення за сівби в першій декаді жовтня, порівняно
із посівами ранніх строків сівби. Так, якщо за сівби
в третій декаді вересня, за період весняної вегетації
кількість пагонів збільшилась на 1,1-1,4 шт., то за
пізнього строку сівби, в першій декаді жовтня, кіль-

Аналізуючи данні що представлені в таблиці 6
можна зробити висновок, що в середньому за 2017-

2018 роки коефіцієнт кущіння рослин пшениці озимої залежно від строків сівби та попередників був
різний.
Таблиця 6
Коефіцієнти кущіння рослин пшениці озимої зарубіжних сортів залежно від попередника і строку сівби
(в середньому за вегетацію 2017-2018 рр.)
Попередник
Строки сівби
Сорт
Коефіцієнт кущіння
восени
весною
загальне
продуктивне
І дек. жовтня
2,3±0,1
1,5±0,1
3,8±0,1
2,4±0,1
Богемія
ІІ дек. жовтня
2,0±0,1
1,7±0,1
3,7±0,1
2,5±0,1
Квасоля
І дек. жовтня
2,1±0,1
1,5±0,1
3,6±0,1
2,3±0,1
Мулан
ІІ дек. жовтня
2,0±0,1
1,7±0,1
3,7±0,1
2,5±0,1
І дек. жовтня
1,9±0,1
1,7±0,1
3,6±0,1
2,2±0,1
Богемія
ІІ дек. жовтня
1,6±0,1
1,8±0,1
3,4±0,1
2,4±0,1
Соя
І дек. жовтня
2,0±0,1
1,5±0,1
3,5±0,1
2,3±0,1
Мулан
ІІ дек. жовтня
1,6±0,1
1,8±0,1
3,4±0,1
2,5±0,1

Так, за сівби в першій декаді жовтня коефіцієнт кущіння в осінній період вегетації варіював від
1,9 до 2,3 шт., а у весняний період він становив від
1,5 до 1,7 шт. пагонів. За сівби в другій декаді жовтня коефіцієнт кущіння в осінній період зменшується від 1,6 до 2,0 шт., проте у весняний період вегетації він підвищувався до 1,8 шт., що в середньому на 0,2 ± 0,1 шт. більше порівняно з сівбою в
першій декаді жовтня (табл. 6).
За показником коефіцієнта продуктивного кущіння рослин пшениці озимої найкращі результати
були отримані за сівби в другій декаді жовтня. Так,
найвищий коефіцієнт кущення за період веснянолітньої вегетації було отримано у сорту Мулан і він
становив 2,5± 0,1 шт. після обох досліджуваних попередників (табл. 6). Дещо меншу кількість продуктивних стебел – 2,3±0,1 шт. сформували рослини
висіяні в першій декаді жовтня. Достовірно доведено, що кращі умови для загального кущіння пшениці озимої по зарубіжним сортах створювались за
сівби по квасолі звичайній, після якої рослини формували на 0,2 пагона більше порівняно із соєю.

Отже можна зробити висновок, що за 20172018 роки кращі умови для осіннього кущіння пшениці озимої створювались за сівби насіння всіх
сортів у ранні строки (25 вересня, 1 жовтня). Тоді
як найбільшу кількість продуктивних стебел за
період весняно-літньої вегетації було отримано у
посівах пізніх строків сівби (5 та 11 жовтня).
Висновки
1. Отже, проведення сівби пшениці озимої в
ранні строки та по різних попередниках істотно не
впливала на польову схожість насіння вітчизняних
та зарубіжних сортів і становили в середньому 78,5
та 80,8 % відповідно. Зміщення строків сівби в сторону більш пізніх (5-11 жовтня) призводило до зниження польової схожості насіння у вітчизняних
сортів в середньому на 1-2,2 %, а у зарубіжних на
0,5-2,6 % відповідно.
2. Вирощування вітчизняних та зарубіжних сортів пшениці озимої після сої та квасолі при проведенні
сівби на початку жовтня веде до поліпшення стану зимівлі рослин. Виживаність досліджуваних сортів пшениці озимої по таких попередниках, як соя та квасоля
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за сівби в третій декаді вересня та першій декаді жовтня
сприяє збереженості рослин, поліпшує їх фітосанітарний стан, і в кінцевому результаті, підвищенню врожайності.
3. Встановлено, що всі сорти пшениці озимої
добре кущилися впродовж вегетації, але прослідковувалась певна тенденція так, за 2017-2018 роки
кращі умови для осіннього кущіння пшениці озимої
створювались за сівби насіння всіх сортів у ранні
строки (25 вересня, 1 жовтня). Тоді як найбільшу кількість продуктивних стебел за період весняної-літньої вегетації було отримано у посівах пізніх строків
сівби (5 та 11 жовтня).
4. Достовірно доведено, що кращі умови
для формування продуктивного стеблестою пшениці озимої вітчизняних сортів створювались за
сівби по сої, а для зарубіжних по квасолі після яких
рослини формували на 0,2 шт. продуктивних пагона більше порівняно із ріпаком озимим та соєю.
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Abstract
Many years of research and practice have proven the prospect of growing the popular and widespread clover
meadow. Іn recent years the transformation of the agrarian sector in Ukraine has significantly reduced the area of
crops of perennial legumes, including clover meadow. It is well known that the leaf-stem mass of clover meadow
is characterized by high digestibility, high content of vitamins, especially carotene and minerals. In field crop
rotation it plays a significant agro-technical value, provides soil with organic matter and biological nitrogen,
improves its structure, and is an excellent precursor for subsequent crop rotation crops.
The article highlights the results of studies that prove that optimizing the conditions of mineral nutrition at a
dose (P60K90) of grass clover meadows contributed to the rational use of productive soil moisture in the formation
of grass clover meadow. The result was a decrease in water consumption compared to the control variant by 33.034.3% in the second year of life and by 25.0-27.9% - in the third year of clover meadow life.
Анотація
Багаторічними дослідженнями та практикою доведено перспективність вирощування популярної та
поширеної у світі конюшини лучної. За останні роки трансформування аграрного сектора в Україні значно
скоротилися площі посівів багаторічних бобових трав, у тому числі, і конюшини лучної. Загальновідомо,
що листостеблова маса конюшини лучної характеризується високою перетравністю, високим вмістом
вітамінів, особливо каротину і мінеральних речовин. У польовій сівозміні вона відіграє вагоме
агротехнічне значення, забезпечує ґрунт органічною речовиною та біологічним азотом, покращує його
структуру, а також є відмінним попередником для послідуючих культур сівозміни.
У статті висвітлено результати досліджень, які доводять, що оптимізація умов мінерального живлення
у дозі (Р60К90) травостоїв конюшини лучної сприяла раціональному використанню продуктивної вологи з
грунту при формуванні травостою конюшини лучної. Наслідком цього стало зниження показників
коефіцієнта водоспоживання в порівнянні до контрольного варіанту на 33,0-34,3 % в другому році життя
та на 25,0-27,9 % – в третьому році життя конюшини лучної.
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Ключові слова: конюшина лучна, волога, продуктивність, сорт, мінеральні добрива, клімат,
водоспоживання.
Keywords: clover meadow, moisture, productivity, variety, mineral fertilizers, climate, moisture
consumption.
Проблема забезпечення вологою усіх посівів
на сьогодні гостро стоїть перед аграріями в усьому
світі та є достатньо актуальною. За останні роки
клімат дуже стрімко змінюється, а сезони з надзвичайно низькою кількістю опадів є катастрофічними
для аграріїв. Проблема забезпечення вологою ґрунту є системною і глибокою та потребує нагального
вирішення. Оскільки вологозабезпечення ґрунту
напряму залежить від його структури, способу обробітку грунту та в підсумку впливає на загальне
покращення родючості.
Вода є регулятором температури рослини: волога випаровується через листки, що знижує температуру і запобігає перегріву рослин. Близько 0,20,3% увібраної рослинами води витрачається на
утворення маси рослини, а понад 99% випаровується, забезпечуючи транспортну роль і теплозахисний ефект. Випаровування води листками й іншими надземними органами називається транспірацією. Завдяки транспірації в клітинах листків
виникає всисна сила, яка забезпечує переміщення
води з розчиненими в ній речовинами від коренів
до листків. Якщо процес випаровування води рослиною переважає надходження її з ґрунту, рослина
втрачає тургор і в'яне. У такій рослині знижується
інтенсивність фотосинтезу, посилюються процеси
гідролізу і розкладання органічних речовин, бо порушується узгодження дій ферментів. Для багатьох
культурних рослин велике значення має зволоження орного шару ґрунту (0-20 см), де розміщена
основна маса кореневої системи. Зниження запасів
продуктивної вологи в цьому шарі менше 20 мм починає негативно впливати на формування врожаю.
Для оптимального проходження біологічних
процесів сільськогосподарські рослини потребують
певної кількості засвоюваної вологи [1].
Запаси продуктивної вологи у ґрунті є
основним джерелом обводнення посівів. Під
продуктивною вологою розуміють ту частину
ґрунтової вологи, яка утримується в ґрунті силами,
що не перевищують всмоктувальну силу кореневої
системи рослин, створює оптимальні умови
обводнення клітин рослинного організму і
використовується ними для підтримання життєвих
функцій і синтезу органічної речовини [2].
Численні публікації науковців підтверджують,
що важливим чинником підвищення урожайності
сільськогосподарських культур є раціональне
споживання запасів продуктивної вологи. Відомо,
що підвищити ефективність використання запасів
ґрунтової вологи можна за рахунок оптимізації
умов мінерального живлення та поліпшення воднофізичних властивостей ґрунту, що забезпечує
інтенсивніше використання продуктивної вологи із
глибших шарів ґрунту та зменшення її втрат на
фізичне випаровування [3,4].
Водний режим ґрунту напряму залежить від
наступних факторів, а саме: кількості та частоти

випадання атмосферних опадів, надходження
сонячної енергії, температури ґрунту і температури
повітря та багатьох інших агрометеорологічних
факторів. Однак і самі сільськогосподарські
культури впливають на формування водного режим
ґрунту: коренева система зумовлює поглинання з
ґрунту води, та транспортування її до вегетативних
та генеративних органів рослини, та формування
рослинних тканин; надземна маса продукує свій
мікроклімат, безпосередньо впливає на роботу
метеорологічних факторів [5].
Показник рівня вмісту води у органах рослини
визначає інтенсивність проходження фізіологобіохімічних процесів, ферментативну активність
рослин та їх ріст і розвиток.
В багаторічних бобових трав, як люцерни посівної та конюшини лучної, з підвищенням температури і освітлення інтенсивність транспірації підвищується й досягає максимуму під час формування
3-4 справжнього листка. А в період пагоноутворення цей показник знижувався, а при настанні
фази бутонізації – знову підвищується, тоді, як під
час цвітіння споживання рослинами вологи знову
знижується. При невідповідному забезпеченні багаторічних бобових трав вологою, інтенсивність процесу пагоноутворення припиняється або ослаблюється, при цьому зменшується кількість ростових
бруньок на кореневій шийці рослин. Як наслідок,
затримка вегетативного відновлення згубно впливає на динаміку акумулювання листостеблової
маси [6].
Дослідниками встановлено, що оптимальному
для конюшини лучної відповідає стан зволоження
ґрунту, коли пори його на 88% заповнені водою і на
12% повітрям [7].
И.С. Шатилов доповнює, що кращі умови для
конюшини лучної створюються при 89% НВ в
період сходи-початок цвітіння, 60% - під час
цвітіння і 40% при дозріванні насіння [8].
Урожайність також залежить від розподілу вологи
відносно фаз розвитку, волога стає лімітуючим
чинником у формуванні урожаю [9].
На думку Уланової Є.С. та Забєліна В.М. до
основних факторів, що забезпечують ріст і
розвиток сільськогосподарських рослин, важливе
місце займає ґрунтова волога. Оптимальний її
рівень впродовж вегетаційного періоду гарантує
одержання високого і сталого врожаю культури.
Забезпечення вологою посівів протягом періоду
вегетування оцінюється її наявністю у ґрунті [10].
Адаптовані до місцевих умов середовища
сорти дають змогу з максимальною ефективністю
корисно
використати
вегетаційний
період,
родючість ґрунту, мінеральне живлення, умови
зрошення, посухостійкість, зимостійкість, а також
успішно протистояти несприятливим стресовим
факторам. Тому для досліджень обрано два сорти
конюшини лучної місцевої селекції Спарта і
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продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-50 см
знаходилися в межах 95,1 мм.
В процесі життєдіяльності рослин конюшини
лучної запаси продуктивної вологи в ґрунті
змінювалися,
що
пов’язано
з
режимом
зволоженості регіону та кількості випадання
атмосферних опадів (табл. 1).
Як правило, запаси продуктивної вологи на
травостоях конюшини лучної, що знаходиться під
покривом ячменю ярого повинні бути меншими,
порівняно з безпокривними посівами. Проведені
нами дослідження запасів продуктивної вологи в
шарі ґрунту 0-50 см показали, що в умовах регіону
на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах
існує незначна різниця між покривними та
безпокривними посівами.
Це можна пояснити тим, що кількість рослин
конюшини лучної в безпокривних посівах була
дещо більшою і вони були краще розвинуті, і тому
в процесі своєї життєдіяльності вони інтенсивніше
використовували запаси продуктивної вологи на
формування урожаю листостеблової маси.
Тоді, як запаси продуктивної вологи, в період
повних сходів конюшини лучної, для сорту Спарта
були в межах 96,5-101,4 мм – при безпокривному
вирощуванні,
та
96,2-100,9
мм
–
при
підпокривному.
Показники запасів продуктивної вологи під
травостоями конюшини лучної сорту Анітра були
на рівні 91,3-96,3 мм – при безпокривному та 91,095,8 мм – при підпокривному вирощуванні.
Таблиця 1
Динаміка запасів продуктивної вологи в грунті під посівами конюшини лучної першого року життя в
шарі ґрунту 0-50 см, мм (середнє за 2016-2017 рр.)
Безпокривне вирощування
Підпокривне вирощування
Удобрення
повні
вихід з-під
припинення
повні
вихід з-під
припинення
сходи
покриву
вегетації
сходи
покриву
вегетації
Спарта
Без добрив
101,4
28,4
49,4
100,9
27,2
47,6
(контроль)
Інокуляція (фон)
99,5
27,6
47,1
99,2
26,3
46,6
Фон + Р60К90
98,3
25,8
44,8
98,1
24,9
43,8
Фон + N60Р60К90
96,5
22,7
41,7
96,2
22,3
40,1
Анітра
Без добрив
96,3
26,4
45,0
95,8
24,6
43,5
(контроль)
Інокуляція (фон)
94,4
25,0
43,0
94,1
23,7
42,5
Фон + Р60К90
93,1
23,2
41,6
92,9
22,4
41,0
Фон + N60Р60К90
91,3
21,4
38,3
91,0
20,2
37,1
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Анітра. Покривною культурою був ячмінь ярий
сорту Соборний.
Після збирання попередника (озима пшениця
на зерно) проводили лущення стерні, з
послідуючою зяблевою оранкою на глибину 25-27
см. Передпосівна підготовка включала в себе
культивацію на глибину 10-12 см з наступним
внесенням мінеральних добрив. Ґрунт вирівнювали
і ущільнювали комбінованим агрегатом, після чого
проводили посів. Норма висіву конюшини лучної
була 9,0, а ячменю ярого відповідно 2,0 млн. шт.
схожих насінин/га. Перед посівом насіння
конюшини лучної проінокулювали бактеріальним
препаратом. Після сівби проводили коткування
посіву кільчасто-шпоровими котками.
Збирання конюшини лучної на зелений корм
проводили у фазі на початку цвітіння, а ячменю на
зерно – у фазі повної стиглості зерна.
Закладку та проведення польових досліджень
здійснювали згідно загальноприйнятих методик
[11,12].
Оскільки вміст вологи в ґрунті є важливим
показником, що впливає на життєдіяльність рослин
конюшини лучної першого року життя, тому нами
передбачалося
вивчення
динаміки
вмісту
продуктивної вологи у її посівах. Проведені нами
дослідження за динамікою запасів продуктивної
вологи засвідчили, що в середньому за роки
досліджень, на час сівби конюшини лучної в
безпокривних та підпокривних посівах запаси

Під час збирання ячменю на зерно кількість
продуктивної
вологи
в
підпокривних
і
безпокривних
посівах
різнилася.
Так,
в
безпокривних посівах, на варіантах без удобрення,
запаси продуктивної вологи становили 26,4-28,4
мм.
При
застосуванні
інокуляції
насіння
конюшини лучної вміст продуктивної вологи в
шарі ґрунту 0-50 см складав 25,0-27,6 мм, тоді як на
ділянках із внесенням в передпосівну культивацію
мінеральних добрив у нормі P60K90 запаси
продуктивної вологи становили 23,2-25,8 м3/га.

Найменшими запаси продуктивної вологи
були (21,4-22,7 м3/га) на варіантах із внесенням
повного мінерального удобрення, що пояснюється
інтенсивним
використанням
вологи
при
формуванні урожаю листостеблової маси.
В
підпокривних
посівах,
за
умови
вирощування конюшини лучної на варіантах без
удобрення вміст продуктивної вологи в ґрунті
становив 24,6-27,2 мм, в той час, як при проведенні
інокуляції – 23,7-26,3 мм.
На травостоях конюшини лучної де вносили
фосфорно-калійні
добрива
та
проводили
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передпосівну інокуляцію насіння бактеріальним
препаратом запаси продуктивної вологи в шарі
ґрунту 0-50 см становили 22,4-24,9 мм. При
застосуванні повного мінерального добрива у
нормі N60Р60К90 в передпосівну культивацію ці
запаси в ґрунті були найменшими і становили 20,222,3 мм.
В період припинення вегетації конюшини
лучної першого року життя запаси продуктивної
вологи знаходилися в межах 41,7-49,4 мм для сорту
Спарта при безпокривному вирощуванні, та 40,147,6 мм – при підпокривному.
Тоді, як запаси продуктивної вологи в шарі
ґрунту 0-50 см, під травостоями конюшини лучної
сорту Анітра, знаходилися в межах 38,3-45,0 мм –
для безпокривних посівів та 37,1-43,5 мм – для
підпокривних.
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Нами встановлено, що на процеси формування
врожаю листостеблової маси конюшини лучної
другого і третього років життя мали як рівні
мінерального живлення і способи вирощування
конюшини лучної, так і сорти та рівень
забезпечення ґрунту продуктивною вологою.
Відмічено, що на час відновлення весняної
вегетації рослин конюшини лучної другого року
життя, кількість продуктивної вологи в шарі ґрунту
0-100 см становила 165,1-170,4 мм (табл. 2).
При вирощуванні конюшини лучної сорту
Спарта на варіантах без внесення мінеральних
добрив на період укісної стиглості, вміст
продуктивної вологи в ґрунті складав 144,6-148,1
мм, а на час другого укосу лише – 89,6-91,8 мм.

Таблиця 2
Запаси продуктивної вологи під травостоями конюшини лучної сорту Спарта другого року життя в
шарі ґрунту 0-100 см, мм (середнє за 2017-2018 рр.)
Відновлення
Удобрення
Спосіб вирощування
1 укіс травостою 2 укіс травостою
вегетації
безпокривно
170,4
148,1
91,8
Без добрив
(контроль)
підпокривно
168,0
144,6
89,6
безпокривно
169,7
143,8
89,8
Інокуляція (фон)
підпокривно
166,8
140,4
87,7
безпокривно
166,9
135,1
83,2
Фон + Р60К90
підпокривно
167,4
130,5
80,9
безпокривно
168,8
139,4
87,0
Фон + N60Р60К90
підпокривно
167,1
134,4
83,1
При вирощуванні конюшини лучної сорту
Анітра в аналогічних умовах запаси продуктивної
вологи відповідно складали 141,6-145,5 та 87,3-90,2
мм.
Найменші показники продуктивної вологи в
ґрунті, на час збирання листостеблової маси
конюшини лучної, були відмічені на варіантах із
внесенням фосфорно-калійного удобрення (Р60К90)
в передпосівну культивацію та використанням
ризоторфіну. Так, під час проведення першого
укосу травостою конюшини сорту Спарта запаси

продуктивної вологи в ґрунті становили 130,5-135,1
мм, під час другого скошування – 80,9-83,2 мм.
Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0100 см, на час відновлення весняної вегетації
конюшини лучної третього року життя, в
середньому по досліду знаходились у межах 183,1189,2 мм (табл. 3).
В середньому по досліду, на варіантах без внесення мінеральних добрив, запаси продуктивної вологи на час першого укосу становили 185,7-189,2
мм, а на час другого – 158,3-163,5 мм.
Таблиця 3
Запаси продуктивної вологи під травостоями конюшини лучної сорту Спарта третього року життя в
шарі ґрунту 0-100 см, м3/га (середнє за 2018-2019рр.)
Відновлення
Удобрення
Спосіб вирощування
1 укіс травостою 2 укіс травостою
вегетації
безпокривно
189,2
163,5
140,3
Без добрив
(контроль)
підпокривно
186,4
159,7
136,8
безпокривно
188,7
158,4
135,7
Інокуляція (фон)
підпокривно
185,8
155,1
133,9
безпокривно
185,4
146,8
130,4
Фон + Р60К90
підпокривно
183,6
141,3
126,7
безпокривно
187,5
152,2
134,8
Фон + N60Р60К90
підпокривно
184,3
147,5
128,2

При проведенні передпосівної інокуляції насіння конюшини лучної, вміст продуктивної вологи
під травостоями обох сортів становив 185,3-188,7
мм на час першого укосу та 151,2-158,4 мм – на час
другого укосу.

Оскільки сорти конюшини лучної сформували
найвищу урожайність листостеблової маси на варіанті з внесенням Р60К90 та проведенням інокуляції
насіння, то і відповідно вміст продуктивної вологи
був меншим, в порівнянні з іншими варіантами.

30
Так, під час першого скошування травостою вміст
вологи становив 183,1-186,7 мм, а під час другого –
139,6-146,8 мм.
В третьому році життя конюшини лучної, при
внесенні в передпосівну культивацію N60P60K90 запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-100 см,
на час першого скошування травостою становили –
183,7-187,1 мм, тоді, як на час другого скошування
вони були в межах 145,6-152,2 мм.
Для більш об’єктивної оцінки використання
запасів продуктивної вологи ґрунту, при
формуванні
врожаю
листостеблової
маси
конюшини лучної, крім визначення запасів
продуктивної вологи ми ще розраховували
показники
сумарного
водоспоживання
та
коефіцієнт водоспоживання.
м3 /га

264
262
260

555

561

471
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Для визначення сумарного водоспоживання
ми визначали різницю запасів вологи на час сівби
та на час збирання врожаю, потім до цього
показника додавали кількість атмосферних опадів,
що випадали за цей час.
Коефіцієнт водоспоживання визначається
відношенням сумарного водоспоживання до
урожаю продукції в абсолютно сухій речовині.
Слід відмітити, що показники сумарного
водоспоживання рослин конюшини лучної за
вегетацію, в значній мірі залежали від рівнів
мінерального живлення та способу вирощування в
перший рік життя (рис. 1, табл. 4).
Так, в безпокривних посівах, на варіантах без
удобрення, показники сумарного водоспоживання
становили 256 м3/га, тоді, як в підпокривних – 256258 м3/га.
600
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399

300
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254
252
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Рис. 1. Сумарне водоспоживання та коефіцієнти водоспоживання конюшини лучної другого року
життя (середнє за 2017-2018 рр.)
Використання інокуляції насіння при посіві
конюшини лучної, в середньому по досліду,
підвищило показники сумарного водоспоживання
до 234-232 м3/га – в безпокривних посівах та до 256263 м3/га.
При внесенні Р60К90 в передпосівну
культивацію з проведенням інокуляції показники
сумарного водоспоживання в безпокривних посівах
становили 262-264 м3/га, а в підпокривних – 262263 м3/га.
За умови внесення в передпосівну культивацію
повного мінерального добрива в нормі N60Р60К90 з

проведенням передпосівної інокуляції насіння
сумарне водоспоживання сортів конюшини лучної
в безпокривних посівах становило 260-261 м3/га, а
в підпокривних – 261-263 м3/га.
В ході проведених досліджень було
встановлено,
що
вищий
коефіцієнт
водоспоживання конюшини лучної за вегетацію
був відмічений на контрольному варіанті. Так для
сорту Спарта в безпокривних посівах він становив
565, а в підпокривних – 557.

Таблиця 4
Сумарне водоспоживання та коефіцієнти водоспоживання конюшини лучної третього року
життя залежно від удобрення та способу вирощування (середнє за 2018-2019рр.)
Коефіцієнт
Спосіб
Сумарне водоспоживання за
Сорт
Удобрення
водоспоживання за
3
вирощування
вегетацію, м /га
вегетацію
безпокривно
230
734
Без добрив
(контроль)
підпокривно
230
722
безпокривно
234
726
Інокуляція
(фон)
підпокривно
233
720
Спарта
безпокривно
236
574
Фон + Р60К90
підпокривно
238
570
безпокривно
234
635
Фон + N60Р60К90
підпокривно
237
627
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Коефіцієнт водоспоживання конюшини лучної
сорту Анітра за вегетацію складав в безпокривних
посівах 535, а в підпокривних – 528.
Найбільш економно продуктивну вологу
використовують посіви конюшини лучної на
варіантах з внесенням у передпосівну культивацію
Р60К90 з проведенням передпосівної інокуляції
насіння бактеріальним препаратом. За даних умов
вирощування
коефіцієнт
водоспоживання
конюшини лучної сорту Спарта в безпокривних
посівах становив 421, а в підпокривних – 417. Тобто
ці показники були близькими для сорту Спарта у
третій рік життя.
При безпокривному вирощуванні конюшини
лучної сорту Анітра коефіцієнт водоспоживання в
третьому році життя становив 400, а при
підпокривному вирощуванні він складав 397 – за
умови внесення фосфорно-калійного удобрення та
проведення інокуляції насіння.
Слід відмітити, що показники сумарного
водоспоживання в третьому році життя були дещо
нижчими, ніж в другому, в той час, як показники
коефіцієнта водоспоживання навпаки мали
схильність до підвищення.
На контрольному варіанті при вирощуванні
конюшини лучної сорту Спарта в безпокривних
посівах сумарне водоспоживання за вегетацію
становило 230 м3/га, при цьому коефіцієнт
водоспоживання складав 734. За аналогічних умов
вирощування конюшини лучної сорту Анітра
сумарне
водоспоживання
та
коефіцієнт
водоспоживання за вегетацію складали відповідно
231 м3/га та 666.
При підпокривному способі вирощування
конюшини лучної на варіанті без удобрення
сумарне водоспоживання у сорту Спарта становило
230 м3/га, а в сорту Анітра – 231 м3/га, при цьому
коефіцієнти водоспоживання складали відповідно
722 та 652.
Слід відмітити, що при використанні
фосфорно-калійного
удобрення
(Р60К90)
в
передпосівну культивацію показники сумарного
водоспоживання для сортів конюшини лучної в
безпокривних посівах складали 236-240 м3/га, тоді
як у підпокривних – 238-240 м3/га. При цьому, за
безпокривного способу вирощування сортів
конюшини лучної, коефіцієнт водоспоживання
становив 527-574, а за підпокривного – 521-570.
Отже, було встановлено, що оптимізація умов
мінерального живлення (Р60К90) травостоїв
конюшини
лучної
сприяла
раціональному
використанню продуктивної вологи з грунту при
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формуванні листостеблової маси. Результатом
цього стало зменшення показників коефіцієнта
водоспоживання в порівнянні до контролю на 33,034,3 % в другому році життя та на 25,0-27,9 % – в
третьому році життя конюшини лучної.
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Abstract
This article presents the results of geophysical observations in Transcarpathian inland deflection for 2019.
According to this goal, the connection between the hydrological status of the region and seismotectonic processes
in the geological structures of Transcarpathia was studied. The seismotectonic processes in the region, their
preparation and their course are investigated. Hydrogeological factors of influence on the results of observations
of the geodynamic state are shown: precipitation, water level in the rivers of Transcarpathia and deep wells.
Marked-modern horizontal movements of the bark measured at the Point of deformation monitoring «Korolevo»
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in 2019 are represented by deformations of rocks by the value: + 6.4x10-7. The tendency is shown, which indicates
that the cortex movements in the region have inherited character-expansion of rocks with the size: + 10x10-7. The
correlation between intense cortex movements and local seismicity has been identified. The assumption of
hydrological effects on seismotectonic processes in the region has been confirmed: heavy rainfall causes a rise in
water levels in reservoirs and rivers of the region, which creates significant pressure on the surface of the Earth's
crust. In turn, intense crust-compression and expansion movements take place, which also increases the energy of
the environment and can erupt through tangible local earthquakes that will affect the environmental status of the
region
Анотація
В даній статті представлено результати геофізичних спостережень в Закарпатському внутрішньому
прогині за 2019 рік. Згідно поставленої мети проведено вивчення зв’язку гідрологічного стану регіону та
сейсмотектонічних процесів в геологічних структурах Закарпаття. Досліджено сейсмотектонічні процеси
в регіоні, їх підготовка та протікання. Показано гідрогеологічні фактори впливу на результати спостережень геодинамічного стану: атмосферні опади, рівень води в річках Закарпаття та глибоких свердловинах.
Відмічено- сучасні горизонтальні рухи кори виміряні на Пункті деформометричних спостережень «Королеве» в 2019 році представлені деформаціями порід величиною: +6.4х10-7. Показана тенденція, яка вказує
на те, що рухи кори в регіоні мають успадкований характер-розширення порід із величиною:+10х10-7. Виявлено зв'язок інтенсивних рухів кори та місцевої сейсмічності. Підтверджено припущення про гідрологічний вплив на сейсмотектонічні процеси в регіоні: інтенсивні опади викликають підняття рівня води в
водоймах та річках регіону, що створює суттєвий тиск на поверхню земної кори. В свою чергу відбуваються інтенсивні рухи кори-стиснення та розширення, що також підвищує енергію середовища та може
вилитися через відчутні місцеві землетруси, які вплинуть на екологічний стан регіону
Keywords: earthquakes, modern horizontal crust movements, deformations, hydrological statе, precipitation,
seismic activity, Transcarpathian inland deflection, Oashi deep fault, ecological state
Ключові слова: землетруси, сучасні горизонтальні рухи кори, деформації, гідрологічний стан, атмосферні опади, сейсмічна активність, Закарпатський внутрішній прогин, Оашський глибинний розлом, екологічний стан
Вступ
Закарпаття - регіон України, який останнім часом потерпає від різного роду екологічних негараздів-паводків, зсувів. Ці екологічні лиха
пов’язані із гідрологічним станом регіону-атмосферними опадами, рівнем води в річках та водоймах.
Також необхідно пам’ятати, що Закарпаття - сейсмонебезпечний регіон України, Карпато-Балканського регіону, характеризується періодичною сейсмічністю, що виявляється у великій кількості слабких місцевих землетрусів та 2-6 відчутними
підземними поштовхами в рік. Геофізичні спостереження на структурах Закарпатського внутрішнього прогину за тривалий період дали можливість
відмітити вплив гідрогеологічних параметрів на
сейсмотектонічні процеси в Закарпатті. В результаті моніторингу гідрологічного та геодинамічного
стану регіону було відмічено важливі для розуміння геологічних процесів регіону особливості та
отримано важливі висновки[1-20].
В 2019 році на території Закарпатського внутрішнього прогину проводилися дослідження метеорологічного стану. На Режимних геофізичних станціях, що функціонують в регіоні, систематично вимірюються температура повітря, атмосферні опади,
атмосферний тиск, вологість повітря, швидкість вітру, напрям вітру. Вивчення гідрогеологічного
стану потрібно для отримання картини геодинамічного стану середовища, яке є сейсмонебезпечним.
Попередні геофізичні спостереження відмітили гідрологічний аспект сейсмотектонічних процесів:
підвищення величини кінематичних параметрів сучасних горизонтальних рухів кори, викликане інтенсивними атмосферними опадами. При достатній

накопиченій енергії геомеханічних процесів в земній корі, висока вода, викликана інтенсивними атмосферними опадами, може спровокувати розрядку
напружено-деформованого стану порід. В цей період можуть відбутися місцеві землетруси, зокрема,
відчутні населенням місцеві підземні поштовхи.
Також слід зауважити, що на території Закарпатського внутрішнього прогину з середини 2015 року не
зареєстровано жодного місцевого відчутного землетрусу. Тому актуально продовжити вивчення
впливів факторів – завад на сейсмічні та тектонічні
процеси в регіоні, зокрема на прояв слабких місцевих землетрусів. Сейсмічними станціями Відділу
сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім..С.І. Субботіна за 2019 рік зареєстровано
116 місцевих поштовхів, проте не відмічено жодного відчутного землетрусу. Для вивчення сейсмічної активності необхідно дослідити геодинамічний
стан регіону через вивчення сучасних горизонтальних рухів на Пункті деформографічних спостережень «Королеве» ВСКР Інституту геофізики ім..С.І.
Субботіна НАН України. За 2019 рік в зоні Оашського глибинного розлому відмічено розширення
порід величиною:+6.5х10-7. Методи вивчення гідрологічного аспекту місцевої сейсмічності складаються із: вивчення рухів кори, дослідження просторово часового розподілу сейсмічності, розподілу
атмосферних опадів, рівня води в свердловинах.
Метою роботи є вивчення зв’язку гідрологічного стану регіону та сейсмотектонічних процесів в
геологічних структурах Закарпаття.
Об’єкт дослідження- сейсмотектонічні процеси в регіоні, їх підготовка та протікання. Предмет дослідження- гідрогеологічні фактори впливу
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на результати спостережень геодинамічного стану:
атмосферні опади, рівень води в річках Закарпаття
та глибоких свердловинах.
Методика спостережень: для вирішення поставлених задач використано результати спостережень на об’єктах НАН України-Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім.
С.І. Субботіна НАН України, Карпатського відділення ІГФ НАН України. Досліджуються зв’язки гідрологічного стану середовища та геодинаміки регіону та прояв місцевої сейсмічності. Результати
отримані при вивченні сейсмотектонічних процесів
та гідрологічного стану важливі для вирішення екологічних проблем як гідрологічного та геофізичного характеру. Аналіз проводиться в місячному інтервалі для вивчення локальних змін в геофізичних
полях до і після землетрусу. Характеристики гідрогеологічного стану регіону отримано в результаті
режимних геофізичних спостереженнях на режимній геофізичній станції «Тросник»
Гідрологічний стан та сейсмотектонічні
процеси в Закарпатському внутрішньому прогині за 2019 рік. Варіації атмосферних опадів та геодинамічний стан регіону.
Сейсмічність Закарпатського внутрішнього
прогину в 2018 році представлена високою сейсмі-
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чністю, зареєстровано близько півтора сотні місцевих землетрусів. Якщо врахувати сейсмічність регіону за 2017 рік, коли відбулося близько двох сотень
місцевих землетрусів, то відмічається тенденція до
зниження сейсмічної активності Закарпаття, проте
не зареєстровано сильних, відчутних місцевих землетрусів на протязі 4,5 років. Відчутні місцеві землетруси, їх підготовка та прояв можна охарактеризувати деякими особливостями: вони зв’язані із змінами параметрів геофізичних станів, зокрема,
метеорологічного, гідрогеологічного, астрофізичного. В даній статті представлено результати наукових досліджень зв’язків гідрогеологічних параметрів регіону, геодинамічних характеристик-швидкостей та прискорень рухів кори, просторовочасового розподілу місцевої сейсмічності за 2019
рік. Показано варіації атмосферних опадів в місячному діапазоні, сейсмічність регіону в цей період та
динаміку сучасних горизонтальних рухів, їх взаємозв’язок, представлено висновки.
Січень 2019 року. В січні 2019 року випало
79.1 атмосферних опадів. За січень в Закарпатському внутрішньому прогині зареєстровано 4 місцеві слабкі землетруси. На пункті деформографічних спостережень відмічено стиснення порід величиною: -6.35 мкм. Представлено часовий розподіл
атмосферних опадів(рисунок 1).

Атмосферні опади РГС <<ТРОСНИК>>
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Рисунок 1. Розподіл атмосферних опадів на Режимній геофізичній станції «Тросник»
за січень 2019 року.
За січень 2019 року випало досить велика кількість опадів, але це відбулося за декілька разів. Досліджено геодинаміку сучасних горизонтальних ру-

хів в зоні Оашського глибинного розлому та порівняно із просторово-часовим розподілом атмосферних опадів за січень 2019 року(рисунок 2).
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Рисунок 2. Динаміка сучасних горизонтальних рухів кори( крива червоного кольору) та розподіл атмосферних опадів (крива синього кольору) в січні 2019 року.
Закарпатський внутрішній прогин.
Аналізуючи криві, що відображають варіації
прискорення сучасних горизонтальних рухів в зоні
Оашського глибинного розлому та розподіл атмосферних опадів в цьому регіоні, відмічено: невеликі
опади на початку місяця на другий день супроводжуються стисненнями порід на Пункті деформометричних спостережень «Королеве». В середині
місяця відмічено опади більш інтенсивні, динаміку
руху кори представлена розширеннями та наступним стисненнями порід в регіоні. Слід зауважити,
що подібні ефекти були відмічені в інтервалах підвищеної сейсмічної активності, коли відбувалися
відчутні місцеві землетруси магнітуда яких перевищувала М=3. Такі факти були зареєстровані майже
перед кожним відчутним місцевим землетрусом.
Пояснення можливе в тому , що інтенсивні опади
викликають підйом рівня води в водоймах регіону,
чим створюють додатковий тиск на поверхню земної кори, що було відмічене на деформограмах
ПДС «Королеве». На цих деформограмах після ін-

тенсивних опадів відмічено різке зростання( розширення порід) кінематичних характеристик: швидкості та прискорення горизонтальних рухів протягом доби, що переходило в плавне стиснення порід,
але яке вже тривало декілька діб, тобто встановлювалася геомеханічна рівновага. Якщо енергія пружно-деформованого стану ставала певною, умовно
назвемо її критичною, то такі різкі рухи кори могли
сприяти вивільненню енергії пружно-деформованого стану. Тоді відбувалися землетруси в залежності від регіону, точніше його геологічних структур.
Подібні ефекти були відмічені в 70-х роках минулого століття в Таджикистані та 90-х роках в Італії.
Гідрологічний аспект проявляється в геологічних
структурах подібних до Закарпаття, де цьому сприяють як географічні умови так і геологічні стани із
їх геофізичними полями які можна досліджувати.
Представлено просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності та порівняно із геодинамікою та гідрологічним станом регіону(рисунок 3).

Рисунок 3. Атмосферні опади( діаграма синього кольору) та місцева сейсмічність (діаграма зеленого
кольору), рухи кори( діаграма червоного кольору) в січні 2019 році.
Закарпатський внутрішній прогин.
Аналіз графіку представленого вище вказує на
зв'язок сейсмічності із прискореннями рухів кори в
зоні Оашського глибинного розлому за січень 2019
року. Землетруси відбуваються при стисненні порід. Наприкінці місяця інтенсивні опади супроводжуються стисненнями порід та проявом місцевої
сейсмічності-землетрусом невеликої сили. Подібні

інтенсивні опади могли спровокувати розрядку геомеханічної енергії через відчутний місцевий землетрус.
Лютий 2019 року. Лютий відмічений проявом
12 місцевих землетрусів малої магнітуди. На ПДС
«Королеве» зареєстровано стиснення порід величиною: -4.4 мкм. На території РГС «Тросник» випало:
6.3 мм опадів. Просторово-часовий розподіл атмосферних опадів представлено на рисунку 4.
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Рисунок 4. Розподіл атмосферних опадів в регіоні за лютий 2019 року.
Зона Оашського глибинного розлому.
За лютий випало мінімальна кількість атмосферних опадів, в першій декаді місяця. Показано
динаміку сучасних горизонтальних рухів кори в

зоні Ошського глибинного розлому для виявлення
зв’язку між геодинамічним та гідрологічним станом регіону( рисунок 5).

Рисунок 5. Варіації атмосферних опадів(крива чорного кольору) та прискорення рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому(крива сірого кольору) в лютому 2019 року.
Закарпатський внутрішній прогин.
Слід відмітити, що в досліджуваному інтервалі
часу опади-незначні на початку місяця супроводжуються стисненнями порід, в середині місяця-розширеннями порід. Важливо сейсмічний відгук на

геодинамічний т гідрологічний стан регіону, для
чого побудовано просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності( рисунок 6).

Рисунок 6. Рухи кори( крива червоного кольору), сейсмічність регіону( діаграма зеленого кольору), варіації атмосферних опадів в регіоні ( крива синього кольору) в лютому 2019 року.
Закарпатський внутрішній прогин.
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Землетруси зареєстровані в періоди інтенсивних зміщень земної кори в зоні Оашського глибинного розлому. Атмосферні опади зареєстровано в
період інтенсивних рухів та прояву місцевої сейсмічності. Наявність землетрусів в періоди відсутності атмосферних опадів вказує на багатогранність
факторів впливу на протікання сейсмотектонічних
процесів в регіоні. На сейсмотектонічні процеси в
регіоні впливає також аерофізичний та метеорологічний стан регіону, суттєвий вплив вносять фази
Місяця. Тому локальні дослідження геофізичних
полів важливі для отримання комплексної картини
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геологічних процесів в сейсмонебезпечних районах
земної кулі.
Березень 2019 року. В досліджуваному регіоні
зареєстровано 10 місцевих землетрусів протягом
березня 2019 року. Динаміка сучасних горизонтальних рухів представлена стисненнями порід в зоні
Оашського глибинного розлому величиною-10х107
. Зареєстровано атмосферні опади, які випали на
території Виноградівського району, на РГС «Тросник» , величина їх становить :8.4 мм . Розподіл атмосферних опадів в березні на РГС «Тросник»
представлено на рисунку 7.

Рисунок 7 Просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності в березні 2019 року на РГС «Тросник».
Березень відмічений незначними опадами, які
були зареєстровано в першій половині. Проведено
порівняння варіацій атмосферних опадів із геоди-

намікою регіону-прискореннями сучасних горизонтальних рухів кори в зоні Оашського глибинного
розлому( рисунок 8).

Рисунок 8. Прискорення рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому ( крива сірого кольору) та варіації атмосферних опадів в регіоні( діаграма чорного кольору) в березні 2019 року.
Закарпатський внутрішній прогин.
Дослідження зв’язку геодинаміки регіону та
просторово-часового розподілу місцевої сейсмічності в березні 2019 року відмітили періоди часу,
коли опади супроводжувалися стисненнями порід,
незначні опади супроводжувалися розширеннями

порід, або суттєво не впливали на характер знаку
горизонтальних рухів кори. Показано просторовочасовий розподіл місцевої сейсмічності та порівняно із геодинамічним та гідрологічним станами
регіону( рисунок 9).
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Рисунок 9. Прискорення рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому(крива червоного кольору), сейсмічність регіону( діаграма зеленого кольору), розподіл атмосферних опадів в регіоні
(крива синього кольору) в березні 2019 року. Закарпатський внутрішній прогин.
Землетруси в більшості зареєстровано при стисненні порід, аномальних рухів кори, які супроводили інтенсивні атмосферні опадами в першій половині місяця.
Висновки
1. Важливість проведення досліджень гідрогеологічного стану Закарпаття викликане не тільки
частими стихійними лихами гідрологічного характеру, від яких потерпає населення, але сейсмічними
явищами, що є не рідкістю для сейсмонебезпечної
зони України.
2. На території Закарпаття є багато річок, штучних озер, що можуть порушувати геологічні рівновагу середовища, створювати додаткові напруження на борти земної кори.
3. Через територію пролягають багато екологічно небезпечних транспортних артерій-нафтопроводів, газопроводів, продуктопроводів, ліній електропередач, залізничні магістралі, які під час землетрусів можуть бути пошкоджені та які можуть
погіршити екологічний стан регіону.
4. На території Закарпаття діє гідроелектростанція, в планах є будівництво інших менших електростанцій, всі вони матимуть плотини, де зберігатиметься вода і яка чинитиме тиск на поверхню
кори, що може прискорити розрядку напружено –
деформованого стану порід.
5. Актуальність проведених наукових досліджень викликана також періодичністю сейсмічної
активності регіону, тільки за 2019 рік сейсмічними
станціями зареєстровано 116 місцевих землетрусів.
В той же час слід відмітити, що останні відчутні місцеві землетруси були зареєстровано в Тячівському
районі Закарпатської області в липні 2015 року. В
розрахунку, що відчутні місцеві землетруси на те-

риторії Закарпатського внутрішнього прогину відбуваються з частотою 2-6 подій на рік, ймовірність
землетрусу зростає.
6. Сучасні горизонтальні рухи кори виміряні
на ПДС«Королеве» в 2019 році представлені розширеннями порід величиною: +6.4х10-7. Минулий
2018 рік також характерний розширеннями порід
величиною +12.8 х10-7. Відмічена тенденція вказує
на те, що рухи кори в регіоні мають успадкований
характер-розширення порід із величиною:+10х10-7.
7. Відмічено зв'язок інтенсивних рухів кори та
місцевої сейсмічності.
8. Підтверджено припущення про гідрологічний вплив на сейсмотектонічні процеси в регіоні:
інтенсивні опади викликають підняття рівня води в
водоймах та річках регіону, що створює суттєвий
тиск на поверхню земної кори. В свою чергу відбуваються інтенсивні рухи кори-стиснення та розширення, що також підвищує енергію середовища, що
може вилитися через відчутні місцеві землетруси.
9. Важливо вивчити вплив гідрологічного
стану на прояв місцевої сейсмічності, оскільки відчутних місцевих землетрусів не відмічено тривалий
період.
10. Відмічено інтенсивні опади викликають інтенсивні стиснення кори в зоні Оашського глибинного розлому, незначні опади не впливають суттєво
на характер рухів кори в регіоні.
11. Сейсмічність проявляється в періоди після
інтенсивних атмосферних опадів та інтенсивних
рухів обох знаків в зоні Оашського глибинного розлому.
12. Атмосферні опади супроводжуються інтенсивними рухами кори, які в свою чергу знаходяться в одному часовому інтервалу з періодами
підвищення сейсмічності в регіоні.
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13. На території зони Оашського глибинного
розлому за 2019 рік зареєстровано атмосферні
опади величиною 558 мм. Ця величина вдвічі менша за результати отримані 2010 році.
14. Гідрологічний аспект та аерофізичний із астрофізичним аспектами основні фактори впливу на
сейсмотектоніку регіону.
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Abstract
The article describes the mechanism of building an effective motivation system for employees at the stage of
introduction of corporate social responsibility elements into companies. Stakeholder`s cooperation results are presented, incentives with positive and negative direction vector are considered.
Keywords: motivation, social responsibility, stakeholders, incentives, decent work.
Corporate social responsibility is beneficial for
business and impact on the financial performance of the
company. First of all, social responsibility is an enterprise management tool that helps you run your business
more efficiently. The company's costs for training, professional development, retraining of employees encourage the company's staff to work more efficiently. Expenditure on improving working conditions, on
measures that reduce occupational injuries, affect the
social component of pay.
The essential factor of the stable and efficient operation of the company is the trust and interaction between different stakeholders - employees, employers,
consumers, local communities, nongovernmental organizations, public authorities (Prostakov, 2008:50).
Such cooperation becomes effective only when partners feel real concern about themselves from the business: consumers receive a quality product or service,

employers - profits from the company's activities, local
communities - investments and additional job opportunities, employees - adequate their contribution to the
results of the company pay, state - payment of all taxes
and fees (Fig. 1).
The motivational mechanism of remuneration of
employees of enterprises has a significant impact on the
result of cooperation between employers and employees in the context of implementation of the corporate
social responsibility policy.
Motivation of employees is the main component
of personnel management, as it directly forms the type
of behavior of performers. In this situation, the main
task of the company's management is to orient employees to achieving the goals of the organization. However, even if it is pos-sible to form a team of real professionals, it must be constantly motivated.

Corporate Social
Responsibility

Stakeholders

Employers

Workers

Local
communities

Consumers

Public
authorities

Profit from
activities
enterprises

Decent pay

Investments,
additional jobs

A quality
product or
service

Payment of
taxes and fees

The result of stakeholder collaboration
Fig. 1. The result of stakeholder engagement in the implementation of corporate social responsibility practices
Motivation can change in the process of the performers' work, since it has a significant impact on human activity. Motivation is known to have strong and
weak factors (Levchenko, 2011:20).

Strong motivation factors of the company's personnel form diligence, persistence in achieving goals
during the working process, and the consequence of
poor motivation is only a level of work performance,
which does not lead to the application of penalties and
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punishment. Therefore, motivation enhances the desired behavior of the person and determines the priorities of business activity. Understanding of the internal
mechanisms of work motivation allows employers to
develop effective labor relations policies and create the
best working conditions for those who really want to
achieve high job results.
High productivity can be achieved by using incentives. Incentives differ in their vector of orientation and
are divided into positive and negative directions. Incentives with a positive orientation are called rewards. Rewards include all the material and moral incentives that
an employee receives as a result of performing the tasks
assigned to him. Material rewards consists of wages,
benefits, bonuses, etc.; moral – career development,
recognition of employee merit, oral and written gratitude, awards of various kinds, awarding honorary titles
and more.
Negative directional stimulation encourages the
absence of negatively directed actions, such as truancy.
It is proved that in the motivational process incentives
should have a positive orientation (Goryunov,
2004:145).
At the International Labour Organization (ILO),
the concept of respect for decent work is now very popular. Not in the sense that the employee is doing a decent job, but in the sense that he has a decent job in
terms of his place in society. There are included several
factors. For example, a employee is treated appropriately by a company, has decent working conditions,
safe work, earns an income that provides its family with
a normal lifestyle that meets ILO standards1.
The second significant problem is the choice of a
system for monitoring and evaluating the level of corporate social responsibility in this company. There are
at least three approaches to monitoring and evaluating
CSR in different companies (Alekseeva, 2008:129130):
1. The Company implements annual reporting of
the generally accepted CSR reporting standards, such
as AA1000 or GRI, in the reporting process, in particular GRI includes measures to monitor the Company's
compliance with CSR and evaluation of their effectiveness;
2. The company implements a system of internal
monitoring and evaluation of compliance with the CSR
principles based on internal corporate approaches to defining CSR principles and reporting in this area;
3. The company hires external experts to monitor
compliance with CSR principles and / or external evaluation.
One of the most common international reporting
standards in corporate social responsibility is the
AA1000 standard developed by the organization AccountAbiliti. The AA1000 standard was first developed
and proposed for use by companies in 1999. The
AA1000 standard proposes companies to apply a corporate social responsibility practice based on three key
principles:

1

International standard. Social responsibility (SA8000)
(2007)
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Inclusivity – participation of stakeholders (all parties involved directly or indirectly in the company’s activities) in the development and achievement of a responsible and strategic policy for sustainable development of the company, in accordance with the principles
of environmental safety, sustainable business development and community development in which the company operates.
The principle of acceptance (inclusion) is not only
a dialogue with all stakeholders of the company, but
also the responsibility of the corporation to the stakeholders and transparency in their relations.
Materiality – relevance and importance of the
problem / solution / action for the organization and
stakeholders.
The principle of relevance is that in the decisionmaking process, the company and its stakeholders must
take into account important relevant points for the sustainability of the company.
Responsiveness (principle of «answer») – the organization answers stakeholders on issues that affect
the company's operations and its sustainability. This
principle is that the company develops a management
structure, plans and monitoring system that allows it to
be open with stake- holders on CSR issues. Each
AA1000 principle consists of a series of measures that
serve as a benchmark for evaluating a company’s performance in this area and as a basis for monitoring and
evaluating the effectiveness of a company’s CSR.
Monitoring and evaluation based on these criteria
can be carried out both internally by the company and
by external experts, including evaluators certified by
the organization AccountAbiliti for evaluating companies using the AA1000 standard. AA1000 Certified appraisers provide an independent external evaluation of
company`s compliance with CSR and Sustainability
Reporting standards.
As a result of the research it is proved that the lack
of decent work remains one of the most serious problems of Ukrainian society due to the global financial
and economic crisis, as well as the subjective factors,
in particular, insufficient activity of participants in social and labor relations.
From the point of view of decent work, it can be
stated that social dialogue in Ukraine remains imperfect
both at the level of the enterprise and at the level of society. The new Labor Code of Ukraine has not yet been
adopted, which means that there is no solid legal basis
for establishing an effective system of social and labor
relations in the labor sphere.
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Abstract
The article describes the peculiarities of state regulation of the Ukrainian insurance market, taking into account world trends. Actual problems of financial regulation of the insurance market of Ukraine are substantiated,
as well as a generalization of the hierarchy of the main goals of state regulation of the insurance market.
Анотація
В статті охарактеризовано особливості державного регулювання страхового ринку України із
врахуванням світових тенденцій. Обґрунтовано актуальні проблеми фінансового регулювання страхового
ринку України, а також узагальнено ієрархію основних цілей державного регулювання страхового ринку.
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В розвинутих країнах страхування є стратегічним сектором розвитку економіки, оскільки
знімає навантаження з видаткової частини бюджету
по відшкодуванню збитків, залученню інвестицій в
економіку, вирішенню соціальних проблем суспільства. До того ж до основних факторів
соціально-економічного розвитку будь-якої країни
відноситься критерій рівня безпеки життя та виробництва, тобто страховий захист. Страхові компанії
у всьому світі розглядаються як могутні фінансові
та інвестиційні інститути, окрім того, вони вирішують проблему зайнятості у світі.
Виходячи із вище зазначеного, роль
страхування відображає практичне застосування
цієї економічної категорії та полягає:
 в забезпеченні стабілізації відтворювального процесу та економічній сталості в суспільстві;
 в оптимізації ресурсів, що спрямовані на
організацію економічної безпеки;
 в раціоналізації формування та використання коштів, призначених для здійснення
соціальних програм, превенцій тощо;
 в створенні додаткових джерел ресурсів
для інвестування в економіку країни

Розвиток страхового ринку і використання
його в інтересах сталого розвитку національної
економіки в умовах її інтеграції у світове
економічне співтовариство та посилення процесів
глобалізації є важливим компонентом національної
безпеки. Міжнародна кооперація в страхуванні
сприяє функціонуванню таких секторів економіки,
як міжнародна торгівля, перевезення, авіація,
космонавтика і туризм.
Страховий ринок — це особлива соціальноекономічна структура, певна сфера грошових
відносин, де об'єктом купівлі-продажу є страховий
захист, формуються пропозиція і попит на нього.
Страховий ринок можна розглядати також як
форму організації грошових відносин з формування
та розподілу страхового фонду для забезпечення
страхового захисту суспільства, як сукупність страхових організацій (страховиків), які беруть участь у
наданні відповідних послуг.
На практиці страховий ринок — це складна інтегрована система, яка охоплює різноманітні структурні ланки. Первинною ланкою страхового ринку
є страхове товариство, або страхова компанія. Саме
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тут відбувається процес формування і використання страхового фонду, формуються одні та проявляються інші економічні відносини, переплітаються особисті, групові, колективні інтереси 5.
Отже, національний страховий ринок є
складною,
багатофакторною,
динамічною,
структурованою, відкритою, мобільною системою,
що залежить від загальної економічної ситуації в
країні. Проведено аналіз сучасного стану
страхового ринку України.
Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових
ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2019 становила 249, у тому числі СК
"life"1 – 26 компаній, СК "non-life" – 223 компанії,
(станом на 30.06.2018 – 291 компанія, у тому числі
СК "life" – 31 компанія, СК "non-life" – 260 компаній). Кількість страхових компаній продовжує тенденцію до зменшення, так станом на 30.06.2019 порівняно з аналогічною датою 2018 року, кількість
компаній зменшилася на 42 СК (або на 14,4%).
Найбільша їх кількість в Україні діє у сфері
страхування ризиків «non- Life», тоді як кількість
страховиків «Life» істотно не відрізняється. В
цілому кількість страхових компаній має тенденцію
до зменшення після періоду росту з 2001 по 2008
рр.
В Україні відбувається зростання концентрації
страхового ринку. Так, за даними Національної
комісії з державного регулювання ринків фінансових послуг, якщо в 2009 р. частка ринку
страхування життя, на яку припадає страховики, які
перебували в ТОП-10, становила 80,9%, то в 2018 р.
вона збільшилася майже до 90%. Збільшення ринкової концентрації призводить до поступового скорочення
учасників
ринку
і
зростаючого
домінування основних гравців на ринку, що в кінцевому рахунку може суттєво спотворити загальну
ситуацію на страховому ринку. Основні показники
діяльності страхового ринку та його динаміка представлені в табл.1.
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У порівнянні з І півріччям 2018 року на 3 865,8
млн. грн. (16,5%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових
премій збільшився на 3 373,8 млн. грн. (20,1%).
Протягом аналізованого періоду збільшилась
кількість укладених договорів страхування на 2
418,8 тис. одиниць (або на 2,4%), при цьому на 3
193,7 тис. одиниць (або на 4,9%) зменшилась кількість договорів з обов’язкового страхування за рахунок зменшення договорів страхування від нещасних випадків на транспорті на 3 422,2 тис. одиниць
(або на 5,6%). Кількість укладених договорів зі
страхування життя зросла на 918,7 тис. одиниць
(або на 76,7%).
Валові страхові премії, отримані страховиками
при страхуванні та перестрахуванні ризиків від
страхувальників та перестрахувальників за І півріччя 2019 року, становили 27 291,1 млн. грн., з них:
10 157,9 млн. грн. (37,2%) – що надійшли від фізичних осіб; 17 133,2 млн. грн. (62,8) – що надійшли
від юридичних осіб.
За І півріччя 2018 року загальна (валова) сума
страхових премій, отриманих страховиками, становила 23 425,3 млн. грн., з них: 8 570,2 млн. грн.
(36,6%) – що надійшли від фізичних осіб; 14 855,1
млн. грн. (63,4) – що надійшли від юридичних осіб.
За І півріччя 2018 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 25 200,4
млн. грн. (або 92,3% від загальної суми страхових
премій), а зі страхування життя – 2 090,7 млн. грн.
(або 7,7% від загальної суми страхових премій). Чисті страхові премії за І півріччя 2019 року становили 20 120,6 млн. грн., що становить 73,7% від валових страхових премій. Чисті страхові премії за І
півріччя 2018 року становили 16 746,8 млн. грн.,
або 71,5% від валових страхових премій. Обсяги валових страхових премій за І півріччя 2019 року збільшилися порівняно з І півріччям 2018 року на
16,5%, чисті страхові премії збільшилися на 20,1%
[5]

Таблиця 1
Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка за 1 півріччя 2018-2019рр.[2]
І півріччя І півріччя Темпи приросту І пів2018
2019
річчя 2019/ І півріччя
2018
млн. грн.
%
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць
Кількість договорів, крім договорів з обов’язкового страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому чи- 38 956,5 39 959,9
2,6
слі:
- зі страхувальниками – фізичними особами
36 611,5 36 811,0
0,5
Кількість договорів з обов’язкового особистого страху65 498,5 57 663,1
-5,6
вання від нещасних випадків на транспорті
Страхова діяльність, млн. грн.
Валові страхові премії
23 425,3 27 291,1
3 865,8
16,5
Валові страхові виплати
6 070,2
6 667,6
597,4
9,8
Рівень валових виплат, %
25,9
24,4
Чисті страхові премії
16 746,8 20 120,6
3 373,8
20,1
Чисті страхові виплати
5 862,9
6 526,9
664,0
11,3
Рівень чистих виплат, %
35,0
32,4
-
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Перестрахування, млн. грн.
Сплачено на перестрахування, у тому числі:
8 356,9
8 996,1
- перестраховикам-резидентам
6 678,5
7 170,4
- перестраховикам-нерезидентам
1 678,4
1 825,7
Виплати, компенсовані перестраховиками, у тому числі:
898,1
918,7
- перестраховиками-резидентами
207,2
140,7
- перестраховиками-нерезидентами
690,9
778,0
Отримані страхові премії від перестрахувальників-нерези17,4
23,8
дентів
Виплати, компенсовані перестрахувальникам-нерезиден0,3
0,0
там
Страхові резерви, млн. грн.
Обсяг сформованих страхових резервів
23 977,0 29 019,7
- резерви зі страхування життя
8 487,5
9 810,5
- технічні резерви
15 489,5 19 209,2
Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн.
Загальні активи страховиків (згідно з формою 1 (П(С)БО
57 229,9 65 265,1
2))
Активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страху36 269,0 42 729,2
вання» для представлення коштів страхових резервів
Обсяг сплачених статутних капіталів
12 471,7 11 541,1
Механізм управління страховою компанією
включає комплекс методів і моделей оцінки вартості, серед яких на основі проведеного аналізу їх переваг та недоліків, було виділено найбільш ефективніші: модель економічної доданої вартості, модель
спереду компанії, експрес оцінку та інші. Їх використання у механізмі управління вартістю дозволяє
виявити основні сфери зростання вартості, оцінити
управлінську ефективність менеджменту й провести порівняльний аналіз конкуруючих компаній.
Вітчизняні та зарубіжні дослідники виділяють три

639,2
491,9
147,3
20,6
-66,5
87,1

7,6
7,4
8,8
2,3
-32,1
12,6

6,4

36,8

-0,3

-100,0

5 042,7
1 323,0
3 719,7

21,0
15,6
24,0

8 035,2

14,0

6 460,2

17,8

-930,6

-7,5

моделі державного регулювання страхової діяльності (табл. 2).
Кожна країна розвиває свою унікальну систему, яка може поєднувати риси «чистих» моделей
та власні особливості. Ступінь жорстокості або ліберальності визначається не ступенем втручання
держави у функціонування страхового ринку та діяльність страхових компаній, а ступенем контролю
держави за дотриманням єдиних правил і норм
усіма суб' єктами страхової діяльності.

Таблиця 2
Моделі державного регулювання страхового ринку
Континентальна
Ліберальна
Змішана
Централізована
Децентралізована
Німеччина, Швеція, Японія
Велика Британія
США
Франція
Заснована на жорстокій заЄдина система регуСтворює різні
Нормативна регламентаконодавчої регламентації і
лювання, страхові
умови, в яких пра- ція діяльності страховидеталізації діяльності суб'єк- компанії дотримуцюють страхоків поєднана з гнучкими
тів страхового ринку.
ються загальних правики
підходами, які дають моОсновні джерела права - завил і нормативів
жливість забезпечити докони та кодекси
статній рівень конкуренції
Найбільш доцільною та виправданою вважається «жорстока» модель державного регулювання.
Що стосується України, то система державного регулювання діяльності страхових компаній еволюціонувала в напрямку континентальної моделі. Її можна визнати скоріше жорсткою, ніж ліберальною,
що цілком відповідає розвитку страхової справи та
всієї економіки загалом [1].
Модель державного регулювання страхового
ринку України можна розмістити між континентальною та змішаною, про що свідчить неодноразова
зміна центрального органу у справах нагляду за
страховою діяльністю, отримання ліцензії на кожний вид страхування, чіткі вимоги до платоспроможності страховиків, захист інтересів страхових
компаній державою, умови вільної конкуренції під

час страхової діяльності.
Політику щодо іноземних страховиків слід розглядати з позиції цілей, які має на меті держава.
Цілі будь-якої держави у цьому процесі зводяться
до двох груп. По-перше, кожна держава при проведенні політики щодо допуску іноземних страховиків на свій національний ринок намагається захистити національні інтереси – інтереси страхувальників і страховиків. По-друге, залучення іноземних
інвестицій у страхування має на меті підвищення
капіталізації ринку. Однак наведені цілі до певної
міри взаємно виключають одна одну. Так, бажання
збільшити приплив іноземного капіталу спричиняє
створення сприятливого інвестиційного клімату, а
бажання захистити національних страховиків
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неминуче призводить до усіляких обмежень. Основним завданням оптимальної політики у цій
сфері є збалансування обмежувальних і стимулюючих заходів [1].
Вихід на новий неосвоєний ринок для іноземних інвесторів є необхідністю. У більшості
західних країн застраховані понад 90% ризиків,
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тобто можливості для розвитку страхових компаній
майже вичерпані. У цьому разі проникнення на
ринки інших країн просто неминуче, враховуючи
те, що в Україні застраховано менш ніж 10% ризиків, а на ринку страхування життя і того менше –
1% [2].

Методи
державного регулювання страхової діяльності

Непрямі

- інвестиційна
- податкова
- тарифна
- антимонопольна
та інша політика держави

Прямі
- проведення законотворчої роботи
- організація нагляду та
контролю

Основні інструменти
державного регулювання страхової діяльності
- ліцензування
- визначення вимог до розміру та структури статутного фонду
- визначення вимог до розміру та порядку розміщення страхових резервів
- визначення вимог до перестрахування
- забезпечення запасу платоспроможності
- застосування заходів впливу
Рис. 1. Методи державного регулювання страхової діяльності
Економічне зростання країни в умовах глобалізації неможливе без розвиненої страхової системи. Ефективна страхова система може розв'язати багато проблем, які стоять перед українською
економікою, - збільшення інвестицій, забезпечення
економічного зростання.

Виходячи із проблем фінансового регулювання
страхового ринку України проведемо узагальнення
ієрархії основних цілей (мету) та конкретних цілей
(завдань) державного регулювання страхового
ринку, яка представлена у табл..2

Таблиця 2
Ієрархія цілей державного регулювання страхового ринку [6]
Мета державного регулювання
Завдання державного регулювання
Захист інтересів споживачів - запобігання неплатоспроможності страхових компаній
страхових послуг
- забезпечення справедливості страхових відносин
- запобігання реалізації неякісних страхових послуг
- сприяння споживачам у компетентному виборі страхової послуги
Ефективний розвиток страхо- - сприяння розвитку національної економіки
вого ринку в рамках єдиної дер- - запобігання кризовим явищам на страховому ринку
жавної політики
- створення прозорих умов діяльності учасників страхового ринку
- підвищення конкурентоспроможності національного страхового
ринку
- підвищення ефективності національного страхового ринку
- підтримка національних страховиків
- сприяння інтеграції національного страхового ринку у світовий
фінансовий простір
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Присутність іноземних інвесторів на страховому ринку підвищить рівень конкуренції, що
витіснить з ринку невеликі та слабкі компанії, які
не можуть конкурувати з іноземними за рівнем інновацій, сервісу та технологій. Страхові компанії
очікують від іноземних інвесторів якісні кадри,
нові страхові продукти, які впровадять передові
стратегії розвитку, методики продаж, ефективні
прийоми ризик-менеджменту, грамотне управління
інвестиційним портфелем.
Іноземний капітал на страховому ринку
України представлений 30 країнами. Найбільшу
частку в загальній сумі іноземного капіталу становить капітал Великобританії, Північної Ірландії,
США, Польщі, Кіпру, Нідерландів, Росії, Австрії. В
Україні вже працюють Allianz, Generali, AXA, PPF,
Wiener Stadtische, Vienna Insurance Group, UNIQA,
Fortis, ТуранАлем, «Росгосстрах». У роздрібному
сегменті ризикового страхування лідерами є
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українська СК «Орната» та італійська Дженералі
Гарант. Вибитися в десятку лідерів намагаються
Allianz, ПРОВІДНА (група «Росгосстрах») і Княжа
(Vienna Insurance Group). У сегменті страхування
життя поширені такі компанії, як Alico AIG Life
(США), вітчизняна група «ТАС» і Дженерал і Гарант Страхування Життя з італійськими інвестиціями [2].
Стратегічні й портфельні інвестори звертають
перш за все увагу на такі критерії: робота в реальному страховому бізнесі, наявність широкої
філіальної мережі, наявність портфеля страхових
продуктів для корпоративних і для приватних
клієнтів, наявність достатнього числа кваліфікованого персоналу.
Сформулюємо актуальні проблеми фінансового регулювання страхового ринку України
(табл.3).

Таблиця 3
Актуальні проблеми фінансового регулювання страхового ринку України
Інструменти фінансового реПроблема фінансового регулювання
гулювання
Нормативи платоспроможно-Не адаптованість нормативних актів України до вимог ЄС; недосконалість
сті страховиків; нормативи фінансового аудиту; нерозвиненість превентивної функції страхового ринку
формування страхових резервів
Нормативи інвестування ко-Недостатність фінансових інструментів, цінних паперів для інвестування коштів страхових резервів
штів; низький рівень інвестицій у реальну економіку, банки, у державні
цінні папери
Нормативні показники конку-Відсутність методології комплексної оцінки конкурентоспроможності страрентоспроможності
хового ринку, ризик монополізації ринку страхування життя
страхового ринку
Норми капіталізації та стату-Велика частка страховиків з малим розміром активів; невизначеність верхтного капіталу
ньої межі капіталізації; вплив інфляції на мінімальний розмір капіталу
Нормативи формування стра-Недосконала методика управління активами, якими представлено кошти
хових резервів
страхових резервів
Податки, податкові й іншіНедосконалість податкового регулювання діяльності страхових компаній,
стимули
низька податкова віддача; використання страхового ринку для ухилення від
оподаткування та відпливу коштів за кордон
Платежі у фонди цільовогоЗаконодавча неврегульованість «резерву попереджувальних заходів» перепризначення держави; субси- ліку резервів страховика
дії, дотації і цільова допомога
Кредити; умови і принципиНерозвиненість іпотечного кредитування під заставу полісів страхування
фінансування і кредитування життя
Штрафи і санкції, заборони іНедостатній обсяг повноважень НКДРРФП у частині застосування санкцій
приписи
щодо порушення страхового законодавства
Нормативи перестрахування Відплив коштів вітчизняного страхового ринку на іноземні ринки
Умови і принципи форму-Невелика частка обсягів страхування у ВВП; зосередження вітчизняної стравання доходів, нагромаджень хової діяльності переважно на майновому страхуванні юридичних осіб
і фондів на страховому ринку
Тарифи за обов’язковими ви-Відсутність диференціації тарифів залежно від рівня травматизму на підпдами страхування
риємстві
Тарифи за добровільними ви-Недобросовісна конкуренція щодо тарифікації окремих видів страхових подами страхування
слуг, заборона централізованого регулювання; завищені тарифи з метою
ухилення від оподаткування
Умови і правила страхування Нерозвиненість страхування життя і програм страхування для незаможних
верств населення, недержавного пенсійного забезпечення, медичного страхування, страхування екологічних та катастрофічних ризиків
Умови і правила обов’язко-Неоптимальний перелік обов’язкових видів страхування; недосконалість сивого страхування
стеми соціального страхування; непрозорість повноважень МТ(С)Б щодо
умов, яким мають відповідати страховики, що здійснюють обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Регламентація процедури ба-Недосконалість захисту прав споживачів у зв’язку з недостатнім розвитком
нкрутства страховиків
страхових гарантій
Примітка: сформовано автором
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Світовий досвід розширення присутності страхових компаній з іноземним капіталом дає можливість виділити такі особливості: проникнення
іноземного страхового капіталу на національні
фінансові ринки зазвичай позитивно впливає на
конкурентоспроможність місцевої страхової системи; страхові компанії з іноземним капіталом
концентрують свою діяльність насамперед на роботі із страхувальниками – фізичними особами;
іноземні страхові компанії значний інтерес виявляють до страхування життя; останніми роками
частка страхових активів, які контролюють іноземні страховики, постійно зростає. Для держави
наявність іноземних інвесторів свідчить про підвищення авторитету на світовому ринку, підвищення
капіталізації страхового ринку, ефективного розвитку страхування, розвиток ринкової інфраструктури.
Схеми виходу на страховий ринок України, які
застосовують іноземні інвестори, найчастіше передбачають відкриття дочірньої компанії або
купівлю вітчизняної страхової компанії із подальшим інвестуванням значної кількості фінансових
ресурсів. При цьому іноді операції можуть проводитися не прямо, а через афілійовані компанії. При
купівлі компаній з розвиненою мережею філій,
налагодженими каналами реалізації страхових послуг інвестори привносять новітні технології збуту
та корпоративні традиції роботи. При купівлі дрібних та маловідомих компаній інвестор змінює назву, стратегію просування на ринку, яка повністю
запозичує методи роботи материнської компанії [
6].
Таким чином, державне регулювання ринку
страхових послуг – це процес розробки та реалізації
державними органами нормативно-правових, організаційних і регулятивно-контролюючих заходів,
спрямованих на захист інтересів споживачів страхових послуг та ефективний розвиток страхового
ринку в рамках єдиної державної політики.
Сучасний страховий ринок формується в умовах поступового підвищення базових макроекономічних показників, зокрема зростання валового
внутрішнього продукту, низькі темпи інфляції,
стабільність національної валюти, що дає змогу забезпечити динамічний його розвиток. Крім позитивних макроекономічних показників, існують такі
передумови розвитку національного страхового
ринку:
 поступове зростання доходів населення з
тенденцією до подолання низького рівня
платоспроможності;
 підвищення
заінтересованості
юридичних та фізичних осіб у захисті своїх
майнових інтересів;
 збільшення
кількості
прибуткових
підприємств;
 законодавче
запровадження
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних
засобів;
 розвиток ринків фінансових послуг (у
тому числі фондового ринку) та формування
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національної системи іпотечного кредитування;
 запровадження системи недержавного
пенсійного забезпечення [ 1].
Однак існують також негативні чинники, які
стримують розвиток ринку страхових послуг:
 недосконалість захисту прав споживачів
страхових послуг;
 низький
рівень
співвідношення
страхових платежів з відрахуванням платежів,
переданих на перестрахування українським
страховикам, і валового внутрішнього продукту,
незначна клієнтська база страховиків, а також
зосередження страхової діяльності переважно на
майновому страхуванні юридичних осіб;
 нерозвиненість
довгострокового
страхування життя, недержавного пенсійного
забезпечення та відсутність правового регулювання
діяльності страховиків у сфері обов'язкового
медичного страхування;
 недостатність
надійних
фінансових
інструментів для інвестування;
 велика кількість страхових компаній з
низьким рівнем капіталізації, а також слабкий
розвиток національного перестрахового ринку;
 використання
страхового
ринку
суб'єктами господарювання для оптимізації
оподаткування та витоку коштів за кордон;
 недостатній
рівень
кадрового
та
наукового забезпечення страхового ринку;
 низький рівень страхової культури
населення.
Висновки. Проведені узагальнення дозволили
виділити такі особливості розвитку державного регулювання страхової діяльності у країнах ЄС, які
будуть корисними для України:
 країни ЄС мають приведені до єдиної системи методи й форми державного регулювання
страхової
діяльності,
які
встановлюються
відповідними Директивами з питань страхування;
 домінують нормативно-правові методи
регуляторного впливу держави;

посилюється потреба у страховому захисті, метою якого є нагромадження й використання грошових та інших ресурсів для здійснення
заходів із попередження, подолання або знищення
негативного впливу ризиків і відшкодування завданих ними матеріальних чи інших збитків;
 поєднання свободи діяльності національних страхових компаній на всій території ЄС і гармонізації страхового законодавства;

страхова організація, яка отримала
ліцензію на страхову діяльність в одній з країнучасниць ЄС, має право і в подальшому працювати
з тією самою ліцензією в будь-якій іншій країні
Європи;
 збалансування страхового законодавства
країн-учасниць ЄС завдяки реалізації таких заходів:
введення єдиних правил фінансових гарантій страховикам, єдиних правил ліцензування, визначення
відповідальності національних органів нагляду за
страховою діяльністю, а також введення єдиної
класифікації видів страхування;
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 підґрунтям розвитку страхового ринку є
значний кадровий потенціал фахівців зі
страхування, високорозвинена інфраструктура, дотримання податкового та страхового законодавство, що захищає інтереси як страховика, так і
страхувальника тощо.
В Україні потрібно виробити нові підходи
щодо регулювання страхового ринку, систему інструментів, які б швидко реагували на зміни в страховій системі, сформувати моделі управління страховими відносинами.
Страховим компаніям потрібно удосконалювати операції і послуги, впроваджувати нові технології, нарощувати рівень капіталізації і консолідації
страхової системи [3].
Стратегічною метою для страхового ринку є
забезпечення стабільності і створення умов для розвитку страхових послуг на засадах добросовісної
конкуренції. Присутність іноземних інвесторів на
страховому ринку підвищить рівень конкуренції,
що витіснить з ринку невеликі та слабкі компанії,
які не можуть конкурувати з іноземними за рівнем
інновацій, сервісу та технологій. Страхові компанії
очікують від іноземних інвесторів якісні кадри,
нові страхові продукти, які впровадять передові
стратегії розвитку, методики продаж, ефективні
прийоми ризик-менеджменту, грамотне управління
інвестиційним портфелем.
Розбудова страхового ринку вимагає комплексного та системного характеру, що потребує
координації зусиль всіх учасників процесу – держави, суспільства, страхових компаній та їх об'єднань, страхових посередників, актуаріїв та інших
учасників страхового ринку. Зазначене сприятиме
виробленню якісно нових, більш цілеспрямованих
підходів до розбудови такого страхового ринку,
який стимулюватиме розвиток економіки, викликатиме довіру населення та буде конкурентоспроможним на зовнішніх ринках. На перше місце повинно вийти забезпечення системної стабільності,
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зменшення вразливості страхового ринку до
зовнішніх та внутрішніх факторів дестабілізації,
підвищення якості та ефективності діяльності учасників страхового ринку. Особливої уваги при цьому
потребують розкриття питання використання ринкових механізмів впливу на суб'єктів страхового
ринку, в тому числі застосування сучасних норм
пруденційного нагляду, методичних підходів до
формування та розміщення страхових резервів та
регулятивного капіталу страховиків з урахуванням
надійності, ліквідності та диверсифікації.
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Abstract
The article deals with the current state of monetary policy implementation in Ukraine. One of the prerequisites
for successful implementation of the chosen monetary policy is to take into account the current economic state of
the country and to develop such mechanisms for implementing monetary impact on the economy, which will take
into account the national specifics and counterbalance the impact of negative factors on the transmission channels
of monetary regulation. Inflation targeting mode, transition stages, and key elements are described. The principles
of monetary policy and the available monetary instruments are highlighted. The forecast of inflation in Ukraine
within the monetary policy of the NBU for the short term is considered
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Анотація
У статті розглянуто сучасний стан упровадження монетарної політики в Україні. Однією з передумов
успішності застосування вибраної монетарної політики є врахування сучасного економічного стану держави та розроблення таких механізмів упровадження монетарного впливу на економіку, які максимально
враховуватимуть національну специфіку та нівелюватимуть вплив негативних факторів на трансмісійні
канали грошово-кредитного регулювання. Охарактеризовано режим інфляційного таргетування, етапи переходу до нього та його ключові елементи. Виділено принципи монетарної політики та наявні монетарні
інструменти. Розглянуто прогнозування інфляції в Україні в межах монетарної політики НБУ на найближчу перспективу
50

Keywords: monetary policy, price stability, inflation targeting, monetary instruments, interest rates, discount
rate.
Ключові слова: монетарна політика, цінова стабільність, інфляційне таргетування, монетарні інструменти, процентні ставки, облікова ставка.
Постановка проблеми. Ефективному функціонуванню банківської системи, забезпеченню довіри економічних суб’єктів до дій монетарного регулятора, а також формуванню сприятливого середовища для залучення довгострокового іноземного
капіталу сприяє проведення центральним банком
дієвого монетарного регулювання. Сьогодні монетарне регулювання розвитку банківської системи
набуває важливого значення, оскільки на тлі різних
фінансових та економічних потрясінь, як у національному, так і у світовому масштабах, діяльність
центральних банків виступає гарантом фінансової
стабільності та привертає до себе увагу економічних агентів та суспільства.
Центральний банк володіє значним арсеналом
інструментів монетарного регулювання, що дає
змогу досягати поставлених цілей з огляду на особливості функціонування національної економіки та
ступінь розвитку фінансового ринку. Правильність
пріоритетів у визначенні цілей монетарної політики
та шляхів їх досягнення є запорукою проведення
ефективного монетарного регулювання розвитку
банківської системи та економіки загалом.
Водночас, зміна цілей монетарної політики,
використання інструментів монетарного регулювання залежно від обраних цілей без урахування
особливостей функціонування трансмісійного механізму монетарної політики, запровадження режиму плаваючого валютного курсу та ліквідація
значної кількості банків зумовили негативні тенденції в розвитку банківської системи України, що актуалізує дослідження впливу монетарного регулювання на її розвиток та розроблення пропозицій з
його удосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням удосконалення основних засад розробки
монетарної політики присвячено праці О. Барановського [1], С. Буковинського, Т. Унковської та М.
Джус [2], О. Дзюблюка [3], В. Міщенко [8], С. Науменкової, С. Міщенко, Н. Шульги.
Значний інтерес становлять наукові дослідження, присвячені певним особливостям реалізації монетарної політики у країнах із трансформаційною економікою, зокрема Е. Гоша, Дж. Острі та М.
Чемона, В. Козюка і Л. Менкофа .
Мета статті – розкрити основні шляхи формування Національним банком монетарної політики
через запровадження її інструментів.

Результати досліджень. В даний час питання
монетарної політики є дуже актуальним, через її
вплив на економічну систему України. Її головним
завданням є стабілізація та зміцнення національної
грошової одиниці.
Монетарна політика ─ один із видів макроекономічної політики, що є сукупністю заходів, за допомогою яких здійснюється вплив на стан грошового обігу і кредитної сфери з метою контролю і регулювання пропозиції грошей, відсоткових ставок,
ринків капіталу тощо. Монетарну політику називають також грошово-кредитною.
Грошово-кредитна політика є політикою у
сфері управління кількістю грошей в обігу. Грошова маса змінюється в результаті операцій центрального банку, комерційних банків і рішень
суб’єктів фізичного (виробничого) сектору економіки [8].
Стратегія монетарної політики – це метод довгострокової дії, на підставі якого приймаються рішення щодо інструментів, які слід використовувати
для досягнення поставленої мети. Одне з головних
місць у сучасній теорії і практиці грошово-кредитної політики займає поняття таргетування. Для його
чіткого розуміння необхідно визначити ієрархію цілей грошово-кредитної політики.
На першому рівні грошово-кредитної політики
визначальним орієнтиром якого є кінцева мета, існують такі цілі: цінова стабільність, повна зайнятість, економічне зростання, стабільність відсоткової ставки, стабільність фінансових ринків, стабільність національної валюти. Необхідно зазначити,
що всі цілі не можуть бути суміщені, оскільки можлива ситуація виникнення конфлікту цілей, коли
буде порушуватися правило Тінбергена і число цілей політики перевищуватиме кількість інструментів, що використовуються для їх досягнення [1].
Другий рівень представлений проміжними цілями, які необхідні для досягнення кінцевих цілей,
якщо виконання останніх у короткостроковій перспективі неможливе. Монетарній владі необхідні
більш швидкі сигнали, які допоможуть скоротити
час очікування, тим самим збільшивши оперативність реалізованих дій. До проміжних цілей відносять курс національної валюти, грошові агрегати,
ринкові процентні ставки. У межах режиму інфляційного таргетування до проміжних цілей відносять
інфляційну мету. Монетарні агрегати та процентні
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ставки мають прямий вплив на показники зайнятості та рівня цін, однак навіть вони не піддаються
безпосередньому впливу інструментів політики.
Третій рівень монетарної політики визначає
операційні цілі та включає режими управління резервними агрегатами (обов'язкові резерви, грошова
база) і процентними ставками. Режим регулювання
валютного курсу також можна віднести до операційних цілей, але тільки в межах режиму валютного
таргетування. У загальному випадку вибір операційної змінної залежить від обраної проміжної
мети.
Серед зазначеного та проаналізованого спектру цілей, головним чином, виділяють основні типи
режимів грошово-кредитної політики.
Загалом під режимом монетарної політики слід
розуміти сукупність взаємопов’язаних заходів центрального банку з досягнення значення номінального показника (або встановлення граничних меж
відхилень від його значення), який виступає як проміжна мета такої політики. У світовій практиці використовують чотири цільових режими монетарної
політики [5]: монетарне таргетування, таргетування
валютного курсу, інфляційне таргетування та монетарна політика без встановлення чіткого – номінального якоря. Водночас, деякі науковці, крім того,
виділяють ще й таргетування процентної ставки та
таргетування ВВП [7].
Розглянемо найбільш суттєві характеристики
основних режимів монетарної політики, які існують на даний час.
Режим монетарного таргетування передбачає
проголошення цільового орієнтира грошових агрегатів або визначення верхніх та нижніх меж динаміки грошової пропозиції. Цей режим базується на
кількісній теорії грошей, згідно з якою існує пряма
залежність між кількістю грошей та рівнем інфляції
[10].
Перевагами запровадження зазначеного режиму є те, що номінальну грошову масу легше контролювати, ніж саму інфляцію; інформація центрального банку про досягнення проміжних цілей
щодо змін грошових агрегатів опрацьовується доволі швидко; жорсткий контроль грошової маси частіше за все не сумісний із зростанням державного
боргу [15].
До недоліків режиму монетарного таргетування слід віднести, насамперед, забезпечення стабільності грошового мультиплікатора та швидкості
обертання грошей, оскільки, в іншому випадку, коливання обсягів грошових агрегатів не зможуть виступити як номінальний якір. Також слід враховувати, що попит на гроші значно змінюється під
впливом циклічних коливань, що зменшує ефективність монетарного таргетування.
Режим таргетування валютного курсу передбачає встановлення фіксованого курсу національної
валюти до валюти країни з низьким рівнем інфляції
або встановлення меж, в рамках яких обмінний
курс національної валюти може коливатися.
Порівняно з режимом монетарного таргетування, до основних переваг валютного таргетування можна віднести те, що об‘єкт регулювання є

51
більш прозорим та зрозумілим для населення, що
більшою мірою впливає на його інфляційні очікування та, водночас, менше залежить від інституційних та структурних зрушень в економіці, хоча валютний курс значно впливає на структурні зміни
економіки шляхом співвідношення експорту та імпорту [10].
Режим таргетування валютного курсу може зумовити накопичення інфляційного потенціалу, викликати дестабілізацію фінансової системи внаслідок впливу валютних криз за умов значної доларизації в країні та підвищити залежність монетарної
політики від зовнішньоекономічних чинників. Водночас, окремі автори стверджують, що незалежність монетарної політики центрального банку для
країн з перехідною політикою не є суттєвою, оскільки більшість з них не має розвинених політичних
інститутів та фінансових ринків [15].
На противагу розглянутим режимам, режим
таргетування інфляції спрямований на встановлення певного значення чи коридору інфляції за цільовий орієнтир [5]. До переваг інфляційного таргетування слід віднести: простоту та зрозумілість
для суспільства; значний ступінь свободи у прийнятті рішень. У країнах, які запровадили інфляційне таргетування, спостерігалося значне зниження темпів інфляції [7].
Водночас, при реалізації зазначеного режиму
можуть виникати такі складнощі: у випадку економічних потрясінь немонетарні чинники значно
впливають на рівень інфляції і центральний банк
вже не в змозі їм протидіяти монетарними інструментами; зосередження на низькому рівні інфляції
знижує економічне зростання та рівень зайнятості;
існування проблеми вибору показника інфляції,
який буде обрано як цільовий орієнтир [10].
Монетарна політика без встановлення чіткого
номінального якоря означає, що країна не має на
меті досягнення конкретних значень макроекономічних показників, але здійснює моніторинг різних
індикаторів та встановлює для себе проміжні орієнтири, які застосовуються залежно від зміни економічної ситуації та залежно від проголошених довгострокових цілей (стабільність цін, висока зайнятість, економічне зростання). До переваг режиму
належить можливість оперативного реагування у
разі наявності викликів, не прив‘язуючись до певного – номінального якоря. До недоліків цього режиму відносять відсутність прозорості у діяльності
центральних банків, залежність від професіоналізму та політичних поглядів керівництва банку,
проте, на нашу думку, за будь-якого режиму монетарної політики, очолювати центральний банк мають професіонали, з незалежними політичними поглядами.
Стратегічні цілі є довгостроковими цілями, які
підпорядковані економічній політиці держави й не
можуть вимірюватися безпосередньо як грошові величини.
Одна з головних відмінностей стратегічних та
проміжних цілей від тактичних полягає в тому, що
останні реалізуються саме центральним банком
держави.
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Досягнення поставлених цілей монетарної політики відбувається за рахунок використання спеціальних інструментів монетарного регулювання.
Монетарна політика є невід’ємною складовою
частиною економічної політики Національного банку України, що забезпечує підґрунтя для цінової
стабільності та формування умов для забезпечення
економічного зростання і високого рівня зайнятості
в державі. Цінова стабільність передбачає незначне
зростання цін, а не їх незмінність.
За низької та стабільної інфляції доходи та заощадження українців захищені від знецінення, підприємці можуть здійснювати довгострокові інвестиції у вітчизняну економіку, що сприяє створенню
робочих місць.
Національний банк забезпечує цінову стабільність, використовуючи інфляційне таргетування та
плаваючий обмінний курс гривні. Основним інструментом монетарної політики є облікова ставка.Для досягнення та забезпечення цінової стабільності Національний банк використовує монетарний режим інфляційного таргетування, який також
сприяє забезпеченню стійких темпів приросту ВВП.

1

Публічне оголошення центрального банку кількісної цілі щодо інфляції
Зобов’язання центрального банку досягати цілі щодо інфляції
на горизонті політики

2

3

4

5
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Ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики є підтримання інфляції у середньостроковій
перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном
відхилень ± 1 в. п.
Застосовувати режим інфляційного таргетування НБУ почав у 2016 році.
На І етапі впровадження режиму інфляційного
таргетування (до 2015 року) було створено технічні
передумови (започатковано реформування НБУ,
побудовані макроекономічні моделі та квартальний
прогнозний цикл).
На ІІ етапі впровадження режиму інфляційного таргетування (у І половині 2015 року) були
створені інституційні передумови (змінено процес
прийняття рішень щодо монетарної політики НБУ,
запроваджено роботу Комітету з монетарної політики НБУ, впроваджено публікацію Інфляційного
звіту НБУ, розроблено Стратегію монетарної політики НБУ на 2016–2020 роки).
З ІІ половини 2015 року триває третій етап
упровадження режиму інфляційного таргетування
– впровадження ключових елементів інфляційного
таргетування (рис. 1).

Основний інструмент монетарної політики – ключова процентна ставка

Режим плаваючого обмінного курсу

Управління інфляційними очікуваннями
Рис. 1. Ключові елементи інфляційного таргетування

Монетарна політика, базуючись на режимі інфляційного таргетування, впроваджуватиметься згідно з
декількома основними принципами (рис. 2).
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Принципи монетарної політики

Пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в державі
Перспективний характер прийняття рішень з монетарної політики, які мають
спрямовуватись на приведення інфляції до цільових показників на середньостроковому горизонті політики
Застосування облікової ставки як основного інструменту монетарної політики
Постійне удосконалення прогнозного інструментарію, що включає зокрема аналіз всіх доступних даних, використання прогнозних моделей та експертних суджень
Дотримання режиму плаваючого обмінного курсу
Інституційна, фінансова та операційна незалежність Національного банку для
належного виконання його функцій
Прозорість та підзвітність діяльності Національного банку за допомогою сталої
системи комунікацій із суспільством
Рис. 2. Принципи монетарної політики
Оскільки забезпечення сталого економічного
розвитку в Україні неможливе без поступу в здійсненні реформ, Національний банк разом з Урядом
України докладатиме всіх зусиль для продовження
виконання заходів із реформування фінансової системи, у тому числі передбачених співпрацею з МВФ,
іншими міжнародними фінансовими організаціями
та інституціями ЄС.
Національний банк може використовувати всі
законодавчо визначені засоби грошово-кредитної
політики.

НБУ залишається активним учасником валютного ринку, однак інтервенції здійснюються для досягнення чітких цілей – згладжування надмірних коливань обмінного курсу та накопичення міжнародних
резервів.
Середня місячна волатильність обмінного курсу
UAN/USD суттєво знизилася з початку 2017 року та
залишалася в межах типових для країн, що таргетують інфляцію (2-15%)
НБУ дотримується режиму плаваючого обмінного курсу (рис.3,4).

Рис. 3. Реакція на тиск на валютному ринку: резерви vs обмінний курс
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Рис. 4. Місячна волатильність обмінного курсу USD/UAN, в річному вимірі, %
Національний банк планує і надалі дотримуватися режиму плаваючого курсу, маючи на увазі, що
монетарна політика не спрямовуватиметься на досягнення певного рівня або діапазону обмінного
курсу. Зазначене не виключає можливості проведення Національним банком валютних інтервенцій з
метою:
накопичення міжнародних резервів;
згладжування різких змін обмінного курсу
гривні;
підтримання трансмісії ключової процентної ставки як основного інструменту монетарної політики.
У Стратегії НБУ визначено, що основними цілями діяльності є низька та стабільна інфляція, ефективна банківська система, відновлення кредитування і валютна лібералізація, ефективне регулювання фінансового сектору, вільний рух капіталу,
фінансова інклюзія, сучасний, відкритий та незалежний центральний банк [9].
Таким чином, політика Нацбанку спрямована
на забезпечення цінової та фінансової стабільності,
і як результат — макроекономічної. Проте роль
центрального банку полягає не лише у забезпеченні
стабільності, а й у стимулюванні економічного зростання.
У 2020 році та в середньостроковій перспективі зростання економіки України поступово прискорюватиметься і наближатиметься до потенційного темпу зростання. Грошово-кредитна (монетарна) політика має сприяти стабілізації економіки
на потенційному рівні.
Головним рушієм зростання потенційного
ВВП залишиться підвищення загальної продуктивності факторів виробництва, який більшою мірою
залежить від швидкості здійснення структурних реформ. Із 2019 року внесок капіталу в зміну потенційного ВВП є додатним завдяки збільшенню
частки капітальних інвестицій. Однак від’ємний
внесок робочої сили залишиться фактором, що
стримуватиме зростання потенційного ВВП.
Обсяги інвестицій і потенціал економічного
зростання в Україні можуть суттєво збільшитися в
разі проведення рішучіших заходів, зокрема підви-

щення якості функціонування державних інститутів, підвищення рівня захисту прав приватної
власності, зниження рівня корупції, приватизації
державних підприємств, підвищення ефективності
банківського сектору як фінансового посередника
між заощадженнями населення та інвестиціями
бізнесу тощо.
Високий споживчий попит та інтенсивна інвестиційна діяльність з огляду на жваве відновлення
економічної активності, скорочення обсягів транзиту газу та слабкий попит з боку країн – основних
торговельних партнерів визначатимуть поступове
розширення дефіциту поточного рахунку платіжного
балансу.
Водночас продовження структурних реформ
та подальше співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями (насамперед із
МВФ) залишаються ключовими припущенням макроекономічного прогнозу. Це дасть змогу поліпшувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу
з метою залучення інвестиційних коштів для прискорення економічного зростання, а також фінансування виплат за державним боргом та дефіциту поточного рахунку.
Ураховуючи припущення щодо отримання
офіційного фінансування, обсяг міжнародних резервів хоча й залишатиметься на рівні, нижчому за
мінімально достатній (близько 70% від композитного
критерію МВФ), але буде достатнім для фінансування
понад трьох місяців майбутнього імпорту.
Рівень безробіття протягом усього прогнозного періоду очікується близьким до оцінок природного рівня (8%). Досить високий рівень природного безробіття визначається такими структурними
чинниками, як невідповідність працівників
кваліфікаційним вимогам роботодавців, а також інтенсивними міграційними процесами [9].
Базовим прогнозом Національного банку передбачається поступове сповільнення інфляції з поточних значень до рівня середньострокової інфляційної цілі у 5% на кінець 2020 року. Визначальними факторами такого сповільнення будуть
відповідні монетарні умови та припущення щодо
стриманості фіскальної політики. Також серед основних чинників – відповідність темпів зростання
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заробітних плат темпам зростання продуктивності
праці, відносно низькі ціни на природний газ на
світових ринках, збільшення пропозиції продовольчих товарів як вітчизняного, так і іноземного походження. Гальмуватимуть зниження інфляції приведення окремих тарифів до ринкових рівнів та очікуване підвищення акцизів на алкогольну і тютюнову
продукцію.
Після досягнення інфляцією середньострокової цілі її коливання визначатимуться переважно
фазами економічного циклу та факторами пропозиції на продовольчому ринку.
У 2020 році і надалі Національний банк використовуватиме режим інфляційного таргетування з метою досягнення цілей щодо цінової стабільності.
Національний банк використовуватиме гнучкість режиму інфляційного таргетування, сприяючи
не лише поверненню інфляції до цілі, але також опікуючись впливом монетарних рішень на економічне
зростання. Інфляція може відхилятися в короткостроковому періоді від заздалегідь оголошених
цільових значень у зв’язку з впливом зовнішніх і
внутрішніх шоків, які є поза контролем грошово-кредитної (монетарної) політики, зокрема таких, як
зміни цін на сировинні товари та інші високо волатильні компоненти індексу споживчих цін, відхилення адміністративно регульованих цін від раніше
заявленого рівня тощо.
В окремі періоди інфляція може відхилятися
від установленої цілі через вплив факторів, які є
поза безпосереднім впливом монетарної політики
Національного банку.
Національний банк використовуватиме монетарні інструменти для повернення інфляції до цілі на
прийнятному горизонті політики. У результаті це
сприятиме наближенню інфляційних очікувань до
цілі щодо інфляції. За необхідності Національний
банк допускатиме більш тривале повернення інфляції до цілі, запобігаючи надмірним втратам економічного зростання.
Рішення з монетарної політики будуть спрямовані на продовження дезінфляційного тренду та
приведення інфляції до цілі в середньостроковій перспективі. Послідовність монетарної політики та приведення інфляції до цілі сприятимуть зниженню інфляційних очікувань. Разом з цим очікування, особливо домогосподарств, залишатимуться чутливими
до короткострокових коливань інфляції та обмінного
курсу. Закріплення інфляційних очікувань на рівні середньострокової інфляційної цілі буде одним з основних довгострокових критеріїв результативності
монетарної політики Національного банку.
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Водночас очікується, що в умовах зниження
інфляційного тиску та поліпшення очікувань
Національний банк пом’якшуватиме монетарну
політику, сприяючи таким чином економічному
зростанню. Облікова ставка в реальному вимірі поступово знижуватиметься у наступних роках до
нейтрального рівня. Також з огляду на поліпшення
інфляційних
очікувань
знижуватимуться
і
номінальні процентні ставки банків.
У разі реалізації ризиків, які підсилюватимуть
фундаментальний інфляційний тиск та погіршуватимуть очікування економічних агентів, Національний банк застосовуватиме всі наявні засоби та методи грошово- кредитної політики для повернення
інфляції до цілі на горизонті політики.
Вплив облікової ставки на фінансовий ринок та
економіку забезпечуватиметься завдяки досягненню Національним банком операційної цілі монетарної політики, яка полягає в утриманні гривневих
короткострокових міжбанківських ставок на рівні,
близькому до облікової ставки, у межах коридору
процентних ставок за інструментами постійного доступу.
Досягнення операційної цілі монетарної
політики забезпечуватиметься за рахунок проведення за обліковою ставкою (або близькою до неї
процентною ставкою в разі проведення операцій
аукціонного типу) операцій з регулювання
ліквідності, які мають найбільший вплив на стан
грошово-кредитного ринку [9].
Очікується, що у середньостроковій перспективі умови ліквідності можуть бути мінливими.
Структурна позиція (профіцит або дефіцит)
ліквідності банківської системи та її обсяги визначатимуться співвідношенням факторів її збільшення
(серед них основний – купівля Національним банком
іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів) та зменшення (серед них основні – зростання
попиту на готівку та/або купівля Урядом України
іноземної валюти в Національного банку для погашення зовнішніх боргів).
Як додатковий монетарний інструмент Національний банк матиме змогу застосовувати інтервенції для згладжування курсових коливань, урівноваження ситуації на валютному ринку та накопичення
міжнародних резервів.
Водночас Національний банк і надалі дотримуватиметься режиму плаваючого курсоутворення
і не протидіятиме фундаментальним тенденціям обмінного курсу.
Прив’язка обмінного курсу – створює ілюзію
стабільності, яка закінчується разом з міжнародними резервами
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Рис. 5. Міжнародні резерви НБУ та обмінний курс гривні до долара США, млрд.дол.США
Національний банк продовжуватиме валютну
лібералізацію до досягнення її кінцевої мети – зняття
всіх наявних обмежень і в перспективі переходу до
режиму вільного руху капіталу. Це стане підґрунтям
для спрощення умов ведення бізнесу та поліпшення
інвестиційного клімату в Україні, припливу іноземного капіталу, стійкого економічного зростання.
Покрокове зняття всіх валютних обмежень
зумовлюватиметься темпами розвитку фінансової
системи та економіки України, а також прийняттям
низки законів, спрямованих на підвищення якості
регулювання небанківського фінансового ринку і
попередження
непродуктивного
виведення
капіталу з країни.
Водночас у разі виникнення загроз для фінансової стабільності можливим є призупинення валютної лібералізації та/або введення заходів захисту.
Усвідомлюючи небажаність таких заходів для розвитку фінансового ринку та економіки України,
Національний банк розглядатиме їх як засоби
«останньої лінії оборони».
Незважаючи на необхідні умови для успішного
проведення монетарної політики в межах режиму інфляційного таргетування, створені в попередні роки,
Національний банк і надалі спрямовуватиме
зусилля на посилення своєї інституційної спроможності щодо досягнення інфляційних цілей та забезпечення
необхідних
умов
для
успішного
функціонування цього монетарного режиму.
Зокрема зусилля скеровуватимуться на вдосконалення, у тому числі за рахунок упровадження
найкращої міжнародної практики, таких аспектів режиму інфляційного таргетування:
підтримка суспільством і Урядом
України цілі Національного банку щодо досягнення
цінової стабільності;
адаптація монетарних інструментів до
зміни умов функціонування міжбанківського ринку
та сприяння його розвитку;
посилення аналітичної підтримки прийняття рішень щодо монетарної політики, зокрема
щодо вдосконалення модельного інструментарію та

проведення досліджень;
підвищення
прозорості
монетарної
політики та вдосконалення комунікацій із суспільством для ефективного управління очікуваннями
економічних агентів [12].
Особливу увагу Національний банк приділятиме питанням розвитку фінансових ринків для поглиблення механізму монетарної трансмісії та
підтримки процесів економічного розвитку. Так,
Національний банк докладатиме зусиль для сприяння розвитку, зокрема:
фондового ринку, у тому числі поглиблення ліквідності ринку державних цінних паперів та
збільшення строковості таких паперів. Водночас у
разі проведення операцій з державними цінними паперами Національний банк дотримуватиметься
свого зобов’язання уникати будь-яких форм
фіскального домінування над монетарною політикою. Зазначене дотягатиметься за рахунок чітких та
прозорих критеріїв участі Національного банку в
роботі ринку державних цінних паперів;
інструментів хеджування процентного ризику, зокрема операції «воп» на процентну ставку,
та стимулювання на цій основі довгострокового кредитування;
інструментів хеджування валютного ризику з метою зменшення вразливості суб’єктів економіки до курсових коливань та стимулювання
трансформації довгострокових валютних ресурсів у
гривневі.
Реалізація зазначених вище заходів сприятиме
розвитку каналів монетарної трансмісії, що збільшуватиме потенціал впливу монетарних інструментів
Національного банку на інфляційні процеси та економічну динаміку.
З метою забезпечення макроекономічних умов
для низької та стабільної інфляції Національний банк
докладатиме зусиль для поліпшення взаємодії з
Урядом України в питаннях узгодження монетарної, фіскальної і боргової політики, зокрема щодо
впливу на стан грошово-кредитного ринку випуску
внутрішніх зобов’язань та здійснення бюджетних
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видатків, а також забезпечення стійкості фінансової
системи.
Взаємодія Уряду України з Національним банком відбуватиметься виключно за умов дотримання
принципу незалежності останнього.
Національний банк і надалі дотримуватиметься
свого
зобов’язання уникати будь-яких форм
фіскального домінування над монетарною політикою, у тому числі прямої або непрямої підтримки
бюджетних видатків. Унаслідок цього очікується, зокрема зниження обсягу державних цінних паперів у
портфелі Національного банку з огляду на їх поступове планове погашення. Водночас координація монетарної політики і фіскальної політики Уряду
України, зокрема щодо рівномірності витрачання
коштів єдиного казначейського рахунку, здійснення
запозичень, визначення адміністративних цін і тарифів, дасть змогу забезпечити ефективне виконання основних функцій Національного банку,
визначених Законом України «Про Національний
банк України» [11].
Висновки. Від ефективності реалізації монетарної політики залежить стабільність цін та валютного курсу, інвестиційна активність та економічне
зростання, що в умовах політичної нестабільності
визначає готовність економіки протистояти
зовнішній агресії, а отже впливає на стан національної безпеки. Формально НБУ перейшов на режим
інфляційного таргетування, а фактично він має обмежений вплив на динаміку цін. Ефективність
політики інфляційного таргетування можлива в
умовах високого рівня суспільної довіри до центрального банку та фінансових інститутів, розвиненості фінансового сектору, забезпечення конкурентного
середовища,
бюджетно_податкової
стабільності та боргової безпеки. НБУ використовує переважно традиційні інструменти задля забезпечення стабільності та стимулювання економічного зростання, натомість у розвинутих країнах основними інструментами виступають операції з
цінними паперами, довгострокові кредитні операції.
Незважаючи на наявність макроекономічних
передумов в Україні для зниження облікової ставки, фінансова стабільність держави залишається
нестійкою, тому що є певна вірогідність реалізації
негативних для неї внутрішніх і зовнішніх ризиків.
Найвиразніші серед них такі.
Необхідність прискорення темпу реалізації
структурних реформ. Хоча в цілому перехід до режиму інфляційного таргетування дав змогу знизити
рівень інфляції та її волатильність, незавершеність
структурних реформ ускладнює досягнення інфляційних цілей. Реформа щодо захисту прав кредиторів, пенсійна реформа, медична реформа, реформа ринку цінних паперів та інші важливі реформи
не були проведені/завершені. Подальші темпи та комплексність структурних реформ визначатимуть збереження макроекономічної стабільності та забезпечення умов для економічного розвитку.
Інтенсивна трудова міграція. Значні темпи
відпливу робочої сили з України посилюватимуть
диспропорції між попитом і пропозицією на ринку

57
праці, що супроводжуватиметься зростанням витрат
на оплату праці вищими темпами, ніж зростання
продуктивності, та відповідно інфляційним тиском
разом зі зниженням потенціалу зростання економіки. Реалізація цього ризику також передбачатиме повільніше зниження ставки, ніж у базовому
сценарії, для компенсації додаткового інфляційного
тиску.
Ескалація воєнних дій на сході країни та нові
торговельні обмеження з боку Росії зберігаються як
суттєвий ризик. Вони впливають на інвестиційний
клімат у країні, премію за ризик, а також формування інфляційних та девальваційних очікувань.
Ступінь жорсткості монетарної політики визначатиметься балансом впливу негативних ефектів цих
подій на економічне зростання та інфляцію.
Скорочення обсягів транзиту газу територією
України з початку 2020 року. Зважаючи на відсутність прогресу щодо підписання нового контракту
на транзит газу та будівництво обхідних газопроводів до Європи, суттєвим фактором невизначеності
залишаються саме обсяги та ціна транзиту газу через Україну. Більш значне зниження валютних надходжень, ніж у базовому сценарії, підвищуватиме
девальваційний тиск на гривню.
Список джерел
1. Барановський О. І. Таргетування інфляції в
забезпеченні інфляційної безпеки. Вісник Хмельницького національного університету.. Економічні
науки. 2016. № 4, Т. 2. С. 18-24.
2. Буковинський С. А., Унковська Т. Є., Джус
М. О. До питання розробки стратегії монетарної політики Національного банку України. Економіка
України. 2015. № 8. С. 4-30.
3. Дзюблюк О. В. Монетарна політика як ключовий важіль реалізації антикризових заходів в економіці. Банківська справа. 2017. № 2. С. 3-26.
4. Зайцев, О. В. Гроші та кредит. Лекційне викладення: навч. посіб. Суми : СумДУ, 2010. 179 с.
5. Иванченко И. С. Таргетирование экономического роста как доминанта монетарной политики.
Финансы и кредит. 2013. № 11(539). С. 20-29.
6. Козюк В. Цінова стабільність і тергетування
інфляції в сировинних економіках: макроекономіка
чи політекономія? Вісник Національного банку України. 2018. № 244. С. 4 – 25.
7. Мельник Т. В. Переваги і недоліки основних
режимів монетарної політики. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного
розвитку банківської системи України : збірник тез
доповідей V наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, приурочена до Дня банківського працівника (м. Київ, 28 травня 2015 р.). К.:
УБС НБУ, 2015. С. 41–43.
8 Міщенко В. І., Льон І. М. Роль монетарного
регулювання у стимулюванні економічного розвитку. Фінанси України. 2017. № 4. С. 75-93.
9. Основні засади грошово-кредитної політики
на 2020 рік та середньострокову перспективу: рішення Ради Національного банку України від 10 вересня
2019
року
URL:https://bank.gov.ua/news/all/osnovni-zasadi-

58
groshovo-kreditnoyi-politiki-na-2020-rik-taserednostrokovu-perspektivu
10. Петрик О. І. Монетарний розвиток України
: навчальний посібник. Київ: УБС НБУ, 2010. 231 с.
11. Про Національний банк України : Закон
України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV / Верховна
Рада
України.
URL:
https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14.
12. Про стратегію монетарної політики НБУ :
Рішення Ради НБУ від 13 липня 2018 р. № 37-рд Національний
банк
України.
URL:
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=7695885
6
13. Савчук, В.С., Зайцев, Ю.К., Малий, І.Й.
Трансформаційна економіка: навч. Посібник. за

Annali d’Italia №6/2020
ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева; М-во освіти і науки України, ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В.
Гетьмана. ─ 2-ге вид., без змін. ─ К. : КНЕУ, 2008.
─ 613 с.
14. Формування монетарної економіки і монетарної політики Національного банку України в
контексті розвитку світової економічної теорії: монографія. авт. кол.; за наук. ред. д-ра екон. наук,
проф. Т. С. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г.Я.
Стеблій. ─ К.: УБС НБУ, 2010. ─ 271 с.
15. Шахнович Р. М. Таргетирование валютного курса как режим современной денежной политики: преимущества и недостатки. Вопросы экономики и права. 2013. №7 С. 113-116.

ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF SECURITIES OF ELECTRIC GRID
SECTOR COMPANIES
Shumkova K.G.
Candidate of Economic Sciences,
Associate professor of Business Informatics
Institute of digital education Moscow city pedagogical university
Kokin A.S.
Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance and Credit,
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
Oskolkov I.M.
Master of the Department of Finance and Credit,
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИЙ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО СЕКТОРА
Шумкова К.Г.
к.э.н., доцент доцент кафедры Бизнес-Информатики
Института цифрового образования
Московского городского педагогического университета
Кокин А.С.
д.э.н., профессор кафедры «Финансов и кредита»
Нижегородского государственного национально-исследовательского
университета им. Н.И. Лобачевского
Осколков И.М.
Кандидат экономических наук,
Доцент кафедры «Финансы и кредит»,
Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского,
Abstract
The work carried out a fundamental analysis of securities on investment attractiveness of companies of the
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Аннотация
В работе проведён фундаментальный анализ ценных бумаг на инвестиционную привлекательность
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Основным вопросом в современной цифровой
экономике является вопрос о повышении эффективности (рентабельности) бизнеса. Одним из важнейших факторов повышения эффективности является привлечение дешёвых ресурсов (капитала), с
одной стороны, и эффективности размещения (инвестирования) – с другой стороны. Большое значение в инвестиционной деятельности инвестора занимает фундаментальный анализ рынка акций. Используя его, инвестор может осуществлять
рациональный выбор ценных бумаг. При этом, для
диверсификации своих рисков инвесторы выбирают не одну, а несколько ценных бумаг, формируя
тем самым оптимальный портфель инвестиций.
Фундаментальный анализ можно сравнить с рентгеном компании, поскольку с помощью него можно
определить внутреннее состояние организации и
сделать выводы о степени её благополучия. Таким
образом, основой фундаментального анализа является разработка рекомендаций о целесообразности
приобретения и продаж акций компаний. Актуальность исследования состоит в том, что появляется
все больше и больше инвесторов, которые нуждаются в инструментах и методах анализа для совершения потенциальных действий на рынке. Фундаментальный анализ один из них. Он считается одним из наиболее часто используемых методов
оценки цен акций среди инвесторов.
Цель исследования состоит в том, чтобы определить наиболее привлекательные для инвестирования акции компаний нефтегазового сектора России.
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Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг
– система оценки рыночной стоимости компании
или её акций, отражающая состояние дел компании, рентабельность её деятельности [2]. Задача
фундаментального анализа - определить степень
недооцененности или переоцененности акций компаний – эмитента на базе анализа генерируемых
компанией денежных потоков, результатом которого будет принятие решения по управлению портфелем ценных бумаг [4, 5, 6, 7].
В мировой практике существует большое количество коэффициентов, с помощью которых
можно провести фундаментальный анализ:

аналитики изучают данные финансовой
отчетности;

аналитики определяют динамику продаж
товаров, долю рынка, кроме этого, предусматриваются рейтинги компании, данные других фондовых
специалистов;

также определяется как на цену акций
каждой компании влияет внешняя среда.
В настоящее время сформировалась группа показателей, которые наиболее часто используются
при реализации сравнительного метода оценки [6].
Коэффициент EPS (Earnings per share) - прибыль компании в расчете на 1 акцию. Значение данного показателя можно сравнивать с размером дивиденда, который выплачен с акции, его расчет
представлен в таблице 1.

Таблица 1

1.

Расчет показателя прибыльности на акцию
Наименование показателя
Прибыль на одну акцию (EPS)

Формула расчета
Чистая прибыль
EPS =

Количество акций

Мультипликатор «цена / прибыль» считается
основным инвестиционным показателем для сравнительного анализа компаний, однако его следует с
осторожностью использовать для мелких и средних

компаний, у которых достоверность отчетности может вызывать сомнения [9], его расчет представлен
в таблице 2
Таблица 2

Расчет показателя взаимосвязи цены и прибыли на акцию
Наименование показателя
Формула расчета
P
Цена акции
Коэффициент цена / прибыль (P/E – Price to Earnings
=
E Прибыль на 1 акцию
ratio)
Или как:
P Капитализация
=
,
E

Прибыль

где:
Капитализация = цена акции × количество акций
Коэффициент «цена / прибыль» выражает рыночную стоимость 1 ед. прибыли компании, т.е. показывает, сколько инвесторы готовы платить за
одну денежную единицу текущей прибыли. Показатель «цена / прибыль» примечателен тем, что на
его основе дается приблизительная оценка сроку
окупаемости инвестированного в компанию капитала, ставке дисконтирования (величина обратная
показателю), ожидаемому темпу роста прибыли [4].

При оценке данного показателя выделяются
следующие особенности:

если он ниже темпа роста прибыли, то
значит, рынок недооценивает акции компании;

чем выше коэффициент цена / прибыль,
тем менее привлекательна акция с точки зрения её
текущей доходности.
Размерами прибыли можно манипулировать
(например, метод начисления амортизации может
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регулировать величину прибыли), поэтому она является величиной изменчивой. Выручкой манипулировать крайне сложно, потому что она представляет собой приток денежных средств. Таким образом, с помощью данного показателя «цена /
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выручка» можно оценивать даже те компании, которые получили убыток в отчетном периоде, его
расчет представлен в таблице 3.
Таблица 3

Расчет показателя взаимосвязи цены и выручки на акцию
Наименование показателя
Формула расчета
P
Цена акции
Коэффициент цена / выручка (P/S)
=
S

Выручка на 1 акцию

Или:
P

Капитализация

S

Выручка

=

,

При оценке данного показателя выделяются
следующие особенности:

как правило, чем меньше показатель
«цена / выручка», тем лучше, поскольку такие акции по сравнению с другими более привлекательны
(теоретически акция считается довольно привлекательной для приобретения, если значение P/S
близко к 1);

если же показатель постоянно возрастает,
а уровень прибыльности остается неизменным, то в
дальнейшем рост цены такой акции может не
оправдать надежд инвесторов [10];

показатель «цена / выручка» не может
быть отрицательным, как коэффициент цена / прибыль, что является его важным преимуществом, а

также он более устойчив к манипулированию со
стороны компании;

ограничивающим фактором применения
показателя является то, что с помощью него можно
сравнивать компании только одной отрасли[11].
Многие инвесторы используют показатель
«рыночная стоимость акции/балансовая стоимость
акции» для того чтобы понять, сколько они платят
за чистые активы компании, приходящиеся на 1 акцию, сопоставляя рыночную стоимость компании с
её балансовой стоимостью. Также данный коэффициент дает представление о том, не платит ли инвестор слишком много за тот остаток, который он может получить в случае разорения фирмы, его расчет
представлен в таблице 4.
Таблица 4
Расчет показателя взаимосвязи рыночной и балансовой стоимости акции
Наименование показателя
Формула расчета
P
Рыночная стоимост акции
1.
Коэффициент цена / балансовая
=
, (7)
BV Балансовая стоимость акции
стоимость (P/BV)
При этом:
Балансовая стоимость акции =
Общие активы−Общие обязательства
Собственный капитал
=
Количество акций в обращении

Количество акций в обращении

Чем меньше коэффициент, тем лучше, однако
необходимо сравнивать значение «P/BV» со средним значением для отрасли. При оценке данного
показателя выделяются следующие особенности:

если акция с P/BV > 1 (на один рубль рыночной капитализации приходится более одного
рубля балансовой стоимости компании), то она считается недооцененной;

если акция с P/BV > 5, то она считается
дорогой. По Б. Грэхему, если P/E × P/BV ≤ 22,5, то
такая акция справедливо оценена [1].

Earnings before Interest, Taxes, Depreciationand
Amortization – это аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по уплате
налогов, процентов и начисленной амортизации
[12]. С помощью EBITDA можно сравнивать похожие по роду деятельности и размеру компании, что
является преимуществом данного показателя. Различия в прибыльности можно объяснить, необходимо лишь изучить как в каждой из компаний формируется прибыль на всех уровнях, его расчет
представлен в таблице 5.
Таблица 5
Расчет показателя взаимосвязи рыночной стоимости компании и EBITDA
Наименование показателя
Формула расчета
EV
Рыночная стоимост компании
1. Коэффициент EV / EBITDA
=
,
EBITDA

Прибыль+амортизация+проценты+налоги

где:
EV = Рыночная капитализация компании + Чистый долг
Коэффициент «EV / EBITDA» сравнивает стоимость предприятия с его EBITDA.
Коэффициент рентабельности собственного
капитала показывает, сколько денежных единиц

получила компания на 1 денежную единицу собственных средств. Данный показатель отражает
уровень эффективности вложений акционеров, его
расчет представлен в таблице 6.
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Таблица 6

Показатели оценки, используемые при фундаментальном анализе
Наименование показателя
Формула расчета
Коэффициент рентабельности собственного капитала – ROE (Return on EqROE=
Чистаяприбыль
uity)
Собственныйкапитал

При оценке данного показателя выделяются
следующие особенности:

при росте ROE должен расти показатель
P/BV;

низкий показатель рентабельности собственного капитала и высокое значение коэффициента цена / балансовая стоимость могут говорить о
переоценке акций.

высокий показатель рентабельности собственного капитала свидетельствует о том, что рынок недооценивает потенциал компании.
Фундаментальный анализ можно проводить
как для отдельно взятой компании, так и для отрасли экономики. Главной задачей фундаментального анализа заключается в том, чтобы обнаружить
компанию, чьи финансовые показатели существенно выделяются из основной массы. Необходимо найти такие организации, которые будут демонстрировать стабильный и устойчивый рост. Это

и будет ключевой гарантией отличных вложений в
акции компаний [15].
Исследование осуществлялось по таким компаниям как:
1. ФСК ЕЭС;
2. ПАО «Россеть»;
3. МОЭСК;
4. Ленэнерго;
5. Кубаньэнерго.
Для проведения исследования были использованы основные финансовые показатели компаний,
которые были рассмотрены выше. Рыночная цена
акций непостоянна, она меняется на рынке под воздействием спроса и предложения, т.к. рыночная
цена акций изменчива, то для исследования необходимо усреднить значения 2019 года. Для каждой
выбранной для исследования компании была рассчитана средняя величина стоимости акции путем
деления суммы цен акции (в руб.) за 2019 год на 252
дня. Расчет величины капитализации компании
представлен в таблице 7.
Таблица 7
Данные для расчета капитализации выбранных компаний
Наименование
ФСК ЕЭС ПАО «Россеть» МОЭСК
Ленэнерго Кубаньэнерго
Число акций АО, млн.
23 673,51
850,6
10 598,18
294,12
3 036,31
Средняя цена АО, руб.
128,88
3 050,66
324,18
571,52
674,89
Капитализация, млрд. руб.
3 051
2 595
3 435,7
168
2 049

Иные необходимые для исследования данные
были взяты из консолидированной финансовой отчетности выбранных компаний (по стандартам

МСФО) результаты анализа представлены в таблице 8.
Таблица 8

Данные для исследования выбранных компаний за 2019 г.
Наименование
ФСК
ПАО «РосМОЭСК Ленэнерго
ЕЭС
сеть»
Капитализация, млрд. руб.
3 051
2 595
3 435,7
168
Выручка, млрд. руб.
6 546
5 937
6 014
129,2
EBITDA, млрд. руб.
1 467
831,6
1 403
29,9
Чистая прибыль, млрд. руб.
714,3
399,4
222
11,1
Чистый долг млрд. руб.
2 397
285,3
5 012
79,5
EV, млрд. руб.
5 448
2880,3
8 447,7
247,5
Балансовая стоимость, млрд.
11 524
3 442
3 283
38,2
руб.
EPS, руб.
30,2
469,6
20,95
37,7
P/E
4,27
6,5
15,5
15,14
P/S
0,47
0,44
0,57
1,3
P/BV
0,26
0,75
1,05
4,4
EV/EBITDA
3,7
3,5
6
8,28
ROЕ, %
6,54
12,5
7,46
11,4
Мультипликатор «цена / прибыль» считается
самым популярным, но анализировать его трудно.
Высокое значение коэффициента может свидетельствовать как о хороших перспективах для компа-

Кубаньэнерго
2 049
583,2
256,5
156,7
89,8
2 138,8
775,7
51,6
13,1
3,5
2,64
8,34
23,23

нии, так и о нежелательном падении её чистой прибыли. Если одна из компаний-аналогов имеет меньший P/E, тогда можно говорить об имеющимся потенциале роста за счет, либо недооцененных акций,
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1.
Сначала определяются основные показатели и их веса (в таблице 9). Вес каждого выбранного показателя определен исходя из достоинств и
недостатков выбранных параметров.
2.
Далее начисляются баллы по каждому
показателю для конкретной ценной бумаги (в таблице 10). Баллы распределяются от 5 до 1 и если потенциал роста высокий, то ставится 5-4; если средний, то 4-3; если низкий, то 3-2; если нулевой или
отрицательный (компания переоценена), то 2-1.
3.
Затем необходимо найти взвешенную
оценку параметра для определенной акции, суммировать взвешенные баллы для каждой ценной бумаги и ранжировать ценные бумаги на основе полученных результатов (в таблице 11);
4.
В итоге подведем конечные результаты
оценки наиболее перспективных акций.
Таблица 9
Определение веса по четырем наиболее важным показателям
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либо высокой чистой прибыли [16]. Стоит добавить, что экономист Бенджамин Грэм считал, что
нормальное значение P/E: 8 ≤ P/E ≤ 15 [1]. Однако
очевидно, что более высокие значения показателя
предпочтительнее. Тенденция стабильного роста
коэффициента ROE означает увеличение способности компании генерировать прибыль собственникам. Тем не менее, снижение собственного капитала (которое может быть вызвано, например, выкупом акций) может привести к увеличению
показателя рентабельности собственного капитала.
На основе полученных результатов можно
подвести итоги с помощью метода баллов, в котором определение наиболее перспективных ценных
бумаг осуществляется по следующему алгоритму
[3]:

Наименование
показателя

Недостатки

EV/EBITDA

непросто рассчитать; малодоступна информация для расчета

P/S

не предусматривает разницу в
доходности продаж между оцениваемой компанией и другими
компаниями отрасли

ROE

P/E

достоверно не оценивает эффективность бизнеса; возможны манипуляции со стороны менеджмента
не применяется для фирм, показавших в отчетном периоде
убытки, потому что стоимость
компании станет отрицательной; не дает представления о деятельности фирмы

Достоинства

Вес

смотрит на компанию как вероятный покупатель; не подвержен воздействию краткосрочного изменения структуры капитала
компании; легкосопоставим при сравнении
фирм с различными финансовыми рычагами; не зависит при применении разных
методов начисления износа
используется для оценки компаний с отрицательной прибылью; в меньшей степени
подвержен изменениям; практически не зависит от вида, применяющегося стандарта
бухгалтерского учета; информация по выручке легкодоступна
показывает насколько эффективно компания инвестирует средства в свою деятельность; дает представление о прибыльности
компании
доступность информации для расчета

0,35

0,3

0,2

0,15

Таблица 10
Наименование
ФСК ЕЭС
ПАО «Россеть»
МОЭСК
Ленэнерго
Кубаньэнерго

Подсчет баллов по каждому показателю
EV/EBITDA
P/S
4,5
4,5
5
5
3
4
1,5
3,5
1
1

ROE,%
2
3,5
2,5
3
5

P/E
5
4,5
1
1,5
3

Таблица 11
Суммирование взвешенных баллов и распределение мест по исследуемым компаниям
Наименование
Сумма баллов
Место
ФСК ЕЭС
4,075
2
ПАО «Россеть»
4,625
1
МОЭСК
2,9
3
Ленэнерго
2,4
4
Кубаньэнерго
2,1
5
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Результаты таблицы 11 демонстрируют, что
лидирующую позицию занимает ПАО «Россеть» а,
следовательно, с фундаментальной точки зрения ее
акции наиболее привлекательны для покупки. Исходя из вышеприведенных оценок, акции ПАО
«Россеть» обладают значительным потенциалом
роста. На основе проведенного исследования,
можно сделать следующие выводы:

наиболее привлекательными смотрятся
акции ПАО «Россеть»;

наиболее переоцененными выглядят акции Кубаньэнерго.
В основе сравнительного подхода лежит сопоставление компаний с помощью специальных
мультипликаторов – коэффициентов, они отражают
ситуацию на рынке путем сравнения стоимостей
компаний или их акций, в то же время у нее существует ряд как преимуществ, так и недостатков:

сравнительный подход относительно
прост в применении, но эта методика не отвечает на
следующие вопросы о том, когда лучше купить акции выбранных компаний и по какой цене их покупать;

основой фундаментального подхода в отличие от сравнительного подхода находится предположение о том, что цена акций растет у успешных компаний, а падает у убыточных, чем более
прибыльным становится бизнес, тем дороже
должна стоить доля в нём, таким образом для долгосрочных вложений в основном выбираются компании, которые длительное время демонстрирует
стабильные производственные результаты, и
прочно удерживают свои позиции на отраслевом
рынке.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос: как вела себя экономика Америки до 2018 года на основании данных показателей предшествующих годов рынка труда, инфляции, развития домашних хозяйств, налоговых
реформ, фондового рынка.
Abstract
The article addresses the question: how did the American economy behave until 2018 based on data from
previous years of the labor market, inflation, household development, tax reforms, and the stock market.
Ключевые слова: Рынок труда, безработица, инфляция, налоговая реформа, домашние хозяйства.
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Рынок труда в Америке в 2018 году являлся самым здоровым в течение, по меньшей мере, десятилетия. Последние цифры роста были настолько позитивными, что даже администрация президента
Дональда Трампа позволила себе поразиться. «На
самом деле это происходит быстрее, чем мы ожидали», - размышлял глава бюджета Белого дома
Джон Майкл «Мик» Малвейни, уже в сентябре
2017г. «Во втором квартале 2017 г. рост составил
3,1% (господин Трамп фактически прибыл в офис с
перспективой четырехпроцентного роста), но теперь цель составляет 3%». Господин Малвейни предупредил, что такое стремительное развитие скоро
приведет к высокому росту экономики. Вместо
этого, в третьем квартале, показатель вырос до
3,3%. Первоначальная осторожность администрации была разумной: квартальные показатели роста
неустойчивы, и немногие экономисты ожидали
рост более 3% для продолжения. Однако нельзя отрицать, что экономика оздоравливалась.
Отчасти это отражало силу мировой экономики. Но это также являлось кульминацией многолетней тенденции. Поскольку политика поглотила
американское внимание в течение последних двух
лет, общие жалобы, сделанные в начале десятилетия, понемногу стали выглядеть датированными.
Средний доход домашних хозяйств уже не застаивался, он вырос на 5,2% в 2015 году и 3,2% в 2016
году, после корректировки на инфляцию. В течение
этих двух лет более бедные домохозяйства получали в среднем больше, чем более богатые. Инвестиции в бизнес выросли в третьем квартале 2017
года. Количество рабочих мест выросло - безработица составляла всего 4,1%. Более того, снижение
налогов стимулировало экономику. Аналитики
больше не спрашивали, когда, наконец, будет рост.
Вместо этого они задавались вопросом, может ли

экономика перегреться? Федеральная резервная система предупредила об опасности. 13 декабря
2017г. она объявила о третьем повышении процентных ставок и прогнозировала еще в три раза повышение в 2018 году. Ни один из респондентов не
считал, что нынешний низкий уровень безработицы
является устойчивым. Однако все предсказывали,
что безработица в 2018 году будет падать еще
больше. ФРС имело право на волнение. Достоверные синоптики были почти единодушны: устойчивые темпы роста, как популяции севера Америки,
ближе к 2%, чем к 3%, независимо от того, что говорит мистер Трамп. За 4 квартал 2017г. экономика
создала в среднем 170 000 рабочих мест в месяц.
Однако за десятилетие до 2026 года население 2064-летних, по официальным прогнозам, должно
расти менее чем на 50 000 в месяц. Безработица не
может снизиться навсегда, поэтому, если производительность не ускорится, произойдет ее рост. Если
ФРС будет держать деньги слишком свободными,
инфляция в конечном итоге будет расти, поскольку
экономика становится слишком жаркой.
Домашние хозяйства казались изобильными. В
октябре 2017 г. индекс потребительского настроения Университета Мичигана достиг самого высокого уровня с 2004 года. Замедление спада – это
беспокойство, но оптимизм потребителей укоренен
в плавучести рынка труда и силе балансов домашних хозяйств. При низких процентных ставках расходы на обслуживание долга, как доля доходов после налогообложения, близки к рекордному минимуму. Большинство американских ипотечных
кредитов имеют фиксированные процентные
ставки, поэтому домовладельцы защищены от более высоких ставок. И цены на жилье тоже росли. В
третьем квартале 2016 года они прошли свой пик
2007 года. С тех пор они выросли еще на 6,3%.
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Растущий фондовый рынок радовал инвесторов, но представлял собой еще одну загадку для
ФРС. Некоторые рейтинговые агентства опасались,
что ослабленная денежно-кредитная политика может раздуть пузыри активов. Растущие запасы способствуют общему ослаблению финансовых условий. Уильям Дадли, президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка, утверждал, что
ослабление финансовых условий усугубляет ситуацию с повышением процентных ставок, поскольку
это влияет на финансовые рынки, на которые
должна работать денежно-кредитная политика. Согласно анализу Goldman Sachs, финансовые условия фактически ослабли после каждого случая ужесточения ФРС, поскольку в декабре 2015 года началось повышение ставок.
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Однако ключевой элемент отсутствовал из
анализа: инфляция. С весны 2017 года она настойчиво отставала от ожиданий. За исключением продовольствия и энергии, цены в октябре были только
на 1,4% выше, чем годом ранее, в соответствии с
предпочтительной мерой ФРС. Заработная плата
также не отражала очевидную силу рынка труда
(см. Рисунок 1). Хотя синие воротнички и работники сферы обслуживания видели более высокие
уровни оплаты труда - зарплаты рабочих и служащих выросли на 3,8% в годовом исчислении в третьем квартале года - профессионалы видели медленный рост оплаты труда. В целом заработная
плата выросла примерно на 2,5%, не быстрее, чем
два года назад.

Рисунок 1
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Возможно, рынок труда не был такой востребованный, как думала ФРС. Оценки так называемого «естественного» уровня безработицы - ставка,
не связанная с повышением или понижением давления на инфляцию, - как известно, ненадежная. Регуляторы ставок постепенно пересмотрели свои позиции, с более чем 5% в конце 2013 года до 4,6% в
2018 году. Стойкая низкая инфляция может заставить их повторить трюк. В любом случае примечания Майкла Пирса из Capital Economics, консалтинга, опросов ФРС показывали, что рынок труда
не такой жесткий, как это было, скажем, в середине
2000 года, когда уровень безработицы упал до
3,8%. Даже в этом расширении базовая инфляция
не достигла 2%. Бум закончился не из-за инфляционного всплеска, а потому, что «экономический пузырь», существовавший в период приблизительно с
1995 по 2001 год, лопнул.
Более того, безработица - не единственная переменная, которую можно наблюдать. Сюда не входят те, кто не ищет работу. Во время и после кризиса американцы оставили толпы рабочей силы. Но
с конца 2015 года росло число трудоспособных людей трудоспособного возраста, особенно женщин.
В течение большей части 2016 года эта тенденция
оставила безработицу без изменений, даже когда
экономика в изобилии добавила рабочие места.
Хотя безработица упала в 2017 году, участие в трудоспособном возрасте продолжало расти.
Скептики сомневаются в том, что участие
тесно связано с экономическим циклом. Они отмечают, что некоторые тенденции, такие как сокращение участия среди мужчин трудоспособного возраста, очень длительны. Но участие, по крайней
мере, сложно прогнозировать. Его рост не соответствовал официальным прогнозам, подготовленным
Бюро статистики труда (BLS).
Economisthas подсчитал, что, если участие в
каждой возрастной и половой демографической
группе будет продолжать свою тенденцию, рабочая
сила будет расти. Безработица упадет. Это рискует
лишить работников первого действительно трудного рынка труда в течение более десяти лет. Более
того, только если рост заработной платы будет
расти, фирмы будут вынуждены инвестировать
больше в трудосберегающие технологии. Это может повысить рост производительности, выявить
более скрытые возможности.
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ФРС определяет, как реагировать на снижение
налогов президентом. Если стимул оправдан, то
ФРС всегда может снизить ставки, избегая более
высокого государственного долга, который налагает налоговый стимул. Сокращение налогов может
стимулировать некоторые инвестиции и поднять
рост на несколько десятых пункта процента в краткосрочной перспективе. Но они также могут подтолкнуть ФРС к более быстрому повышению ставок. Экономическая модель центрального банка
предполагает, что на каждые 1% ВВП, при снижении налоговой ставки, в конечном итоге возрастут
на 0,4 процентных пункта. Законопроект, принятый
Сенатом 2 декабря 2017 года, увеличил дефицит на
0,2% ВВП в 2018 году и 1,1% ВВП в 2019 году, не
считая его влияния на работу и стимулирование инвестиций.
Политики в последние годы, как правило, проявляют слишком большую осторожность. Вот почему полное восстановление после финансового
кризиса заняло так много времени, отчасти из-за
того, что показатель инфляции может быть слишком низкий. Политическая дискуссия в Америке
тонко сбалансирована. По мере того, как экономика
приближается к своей способности быстро развиваться, сфера погрешности уменьшается.
«Экономика сейчас растет быстрее своих возможностей, – утверждал Бен Херзон из
Macroeconomic Advisers. – Нам остается лишь скрестить пальцы в надежде, что за бумом не последует
спад».
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Abstract
Methodological approaches to the formation and development of land relations in the process of transition of
agricultural enterprises to greening production are substantiated in the article. System of land relations in the agricultural sphere of production is presented in the form of three components (socio-economic, organizational-economic, market). Content of the categorical apparatus of the study “Land resources”, “Natural resources”, “Natural
capital”, “Natural resource potential” and “Land relations” has been clarified. Role of land as a factor in the economic security of the state, which shapes the social system and provides its identification, development, integrity,
structure and form, is revealed. Tasks related to ensuring the rational and efficient use of land resources have been
developed.
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1. Introduction
Land relations are relations concerning of use and
protection of land, where their regulation is based on
the notions of land as a natural object, a basic productive resource in agriculture, and simultaneously but real
estate. Since the beginning of the agrarian reform, the
development of land transformation concepts has been
under intense debate. Disagreements boiled down to the
issues of, first of all, private property, the market value
of land, the structure of land use and, accordingly, the
role and place of farmer and other forms of private land
ownership. Basic element of the system of land relations, a fundamental issue of land transformation is the
relationship of land ownership, as well as environmentally safe consumption of resources necessary for the
production of agricultural products.
It should be noted that the process of introducing
some form of ownership, especially on agricultural
land, cannot be chaotic, unprepared and subjective.
Point is that each level of development of productive
forces must correspond to the inherent form of ownership of the means of production and since in different
links of social production the level of development of
productive forces is different, so different forms of
ownership of the means of production must be different
(Pavlishenko, 2006).
1.1. Targets
The main purpose of our work is focused on
іmproving the economic mechanisms of land relations
in accordance with ecological, technological and socioeconomic land interests due to the environmental
friendliness of agricultural production.
1.2. Methods and methodology
We have used standard scientific methods such as
analysis and synthesis, comparison, induction,
deduction and selected mathematical methods. Before
we started with the work elaboration, we have become
got acquainted with scientific works, which are devoted
to problems of land relations in agrarian sphere of
economy and ecological production of agricultural
production. In order to achieve the goals of our
research, we have focused on the transformation of land
resources, taking into account the principle of

ecologically systematic management of the natural
resource potential of agriculture. After getting the
results, we have formulated specific conclusions and
recommendations.
1.3. Relevance of the research topic
Urgency of the problems of rational land use contributes to the formation of a particular subject area of
the theory of economic security - the sphere of land relations, before the constituents of a set of organizational
and socio-economic forms of social interaction regarding the productive use of land resources.
Transformations and state regulation of land relations occur in the process of agrarian transformations.
It has been historically proven that carrying out agrarian reforms that change the socio-economic situation in
the country, people's working conditions, production
and sale of products without proper transformation of
land relations does not produce the expected results. At
the same time, the unfilled niche of the market of environmentally friendly and safe food, as well as the considerable land potential for the development of environmentally oriented agriculture, create all the necessary
prerequisites for increasing the competitiveness of domestic agricultural producers.
2. Presentation of main part of the research
Eco-friendly agriculture is a production system
that supports the fertility of soils, ecosystems and humans; depends on ecological processes, biodiversity,
natural cycles specific to local conditions, avoiding the
use of chemicals. However, it should be noted that the
use of land resources by humanity is not local, isolated,
but systematic. Productive properties of the land and
the environmental conditions in the respective territory
are organically interconnected and integrated on the basis of the principle of unity of the territory.
In light of the issues we are examining in the formation and development of land relations, some provisions can be formulated. First, the formation of land relations, as a rule, is interconnected, on the one hand, the
sovereign rights and established obligations of the state
in the land sphere, and on the other, the permissible
combination of different forms of land ownership and
land use of legal entities and individuals. Secondly,

68
land inevitably acts as an object of property, socio-economic ties, or an entity in the course of human production. Third, the diversity of legal entities and individuals as subjects of land relations, their economic interest
in the rational, careful and efficient use of land is as an
element of national well-being.
The most important features of these provisions
are as follows. Land in the process of production acts is
as an object of socio-economic interconnection, ownership, management and use. This pattern is present in almost all spheres and branches of production activity,
but is more pronounced in the agricultural sector of the
economy. In this regard, it is advisable to investigate
this circumstance in the projection to the agricultural
sector.
Land relations are a very complex multifaceted
problem that covers a wide range of issues: ownership
and management, land market, land valuation and
price, rent, land tax, land management, demarcation of
state and private property, distribution and use of funds
that come from land turnover (Khodakivska, 2012).
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Conditional structuring of the system of land relations will help to more clearly examine the composition
and content of each individual component, will allow
revealing their relationship and making an attempt to
predict the possible directions of their transformation.
According to the outlined structure of land relations,
not only the composition, nature, forms of manifestation of any individual component of the listed, but also
the system of relationships between land owners and
users, forms of land use, between market relations and
ongoing land relations are exposed. On this basis, it
may be possible to determine further prospects for the
development of land relations in the direction of food
security through the production of organic products. Institutional factors of agrarian reform in Ukraine of the
last century have determined the genesis of land relations, the development of which is hampered by institutional pathologies. The system of land relations in the
agricultural sphere of production can be divided into
three components (Fig. 1).

MAIN COMPONENTS OF LAND RELATIONS IN THE AGRARIAN AREA

Socio-economic
(land ownership
relations)

Organizational and economic
(ownership and land use,
organizational form of
management)

Market
(market relations in the
system of property and
land use)

Fig. 1. Components of land relations in the agricultural sphere
Together with the external threats that destabilize
the national economy due to its growing and contradictory integration into the world economy, transformational threats form a critical situation in which the risks
of system degradation are laid at the very foundation of
the national economy - the land as a productive force of
society - and land relations. In this regard, the urgent
task of theoretical analysis of economic security is connected with the formation of the conceptual basis of
state security in the system of forming spheres of the
national economy, which includes the sphere of land

relations.
The study of land as a factor of economic security
should be carried out from the standpoint of a functional approach. With all the diversity of viewpoints,
the value of land as an element of the productive forces
of society can be reduced to two important functions:
resource reproduction and the environment that determine the content of the categorical conceptual apparatus related to economic security in the sphere of land
relations (Table 1).
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Level

Category

First

Land resources

Second

Natural resources

Third

Natural
capital

Fourth

Natural resource potential

Fifth

Land relations
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Table 1.
Categorical levels of land resources
Essence of the category
Contents of the category
Material basis of national security of the state;
Resource Reproduction and the
placement of productive forces of society; the
Environment
main means of production in agriculture
Greening of agricultural enterprises implies intensive development of NTP and its transition
Advanced playback
to ecological-economic, economic-organizational and ecological-technical relations
Part of the reserves of natural reReveals methodological differences between
sources that determine the producresources and factors. Represents that part of
tion capacity of society on the baland resources involved in social reproduction
sis of economic efficiency
and acts as a factor of production
Anthropogenic load on the ecosystem and deEnsuring ecosystem sustainability
termining such factors as energy intensity,
through self-regulation and recreawaste generation and consumption, the degree
tion
of erosion of agricultural land
The set of industrial relations, related to ecoInstitutional conditions for the renomic practices, rent relations, as well as soalization of natural resource potencial and ethical and economic relations based
tial are determined
on the economic interests of the subjects of
land relations

According to experts, the transformation of ownership of natural resources and land must take into account the principles of ecosystem management of the
natural object (natural resource potential), and therefore different aspects of property relations (ownership,
use, disposal, responsibility) need to be specified in
terms of strengthening in environmental aspects
(Mishinin, Kosodiy, Butenko, 2011).
From an institutional point of view, land relations
are characterized by legal dualism, which secures the
nature of land ownership relations, whereby the state
retains the function of the supreme land owner, regulating land relations from the economic security position
of the state. Economic security, thus being a category
reflecting homeostasis, that is, the ability of a national
economy as an open system to maintain the stability of
its internal state through coordinated responses to
threats aimed at maintaining a dynamic equilibrium and
being a hierarchical multilevel system in which its land
functions through the system of social relations and
their institutional environment acts as a factor in the
economic security of the state.
Land is a resource that acts as a productive force
and industrial relations in social production. This approach is determined by the fact that society, which
uses the natural properties of the land, has some influence on them in the production process, adapting to
their production needs. In this regard, normal natural
soil fertility is often converted to cost-effective through
crop rotation, land reclamation and modern agrotechnical techniques. As a result, the earth gradually forms
the material basis of the productive forces of society,
accumulating huge public resources. The Earth is directly involved in the creation of national well-being
and, in the end, is a significant component of national
wealth. These circumstances form the main features of
industrial relations in terms of ownership, disposal and
use of land.

Land relations in Ukraine are subordinated to the
circulation of agricultural land, which should promote
the farmer type and prevent the development of land
tenure and land use as a threat to rural development and
food security of the country (Stavska, 2017).
The system of land relations includes not only
forms of ownership and their realization, but also
mechanisms of regulation of these relations aimed at
greening production. Greening an enterprise is not a
natural phenomenon or a process, it arises as a result of
deliberate efforts, and the main tool for shaping such
greening is to make a mechanism for greening the enterprise.
Economic interests of the state, landowners and
land users are realized in the process of state and market
regulation of land relations (Pogorelov,Vakhlakova,
2014). State regulation creates an organizational and legal mechanism, regulates the economic actions and responsibilities of the subjects of land law. Market regulation is carried out on the basis of supply and demand
for land, as well as for labor, means of production and
results of labor.
System of economic levers of regulation of land
relations in market conditions includes: land tax, rent
and market price of land, penalties and more. It is important to make land quality payments. They are a serious incentive for landowners and land users to implement agrotechnical and other measures aimed at increasing soil fertility. Economic penalties for
landowners and land users for deteriorating land ecological status are penalties. However, penalties for violations of land law are scanty, and offenders often do
not pay them for various reasons. Improvement of economic mechanisms of land relations in accordance with
the requests of ecological, technological and socio-economic land interests should be introduced:
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a comprehensive system of state standards, rules
and regulations in the field of land management and
land use;
ensuring the organization of land use of agricultural enterprises, farms and private peasant farms, taking into account their optimal size and requirements of
the ecological-landscape organization of the territory;
development of recommendations on rational
placement of agricultural production depending on the
ecological and economic suitability of the land;
stimulation of the removal from intensive use of
degraded, low-productive and technogenically polluted
agricultural lands, improvement of humus balance in
soils, implementation of nature conservation measures,
including agroforestry and anti-erosion, restoration of
reclaimed lands;
optimization of acreage structure and crop rotation
in order to increase the productivity of agricultural land,
prevent erosion processes and restore soil fertility;
state support for farming in mountainous areas and
areas with unfavorable economic development conditions;
state support for afforestation of agricultural land
that is not suitable for agriculture and change of land
use for fish farming, cultivation of medicinal plants,
recreational and other business purposes;
promotion of organic production;
optimization of plowed agricultural land; ‰ Increasing the responsibility of land owners and land users and introducing economic incentives for the rational
use, greening and protection of land.
Thus, the economic mechanism of regulation of
land relations should be based on the principles of:
equality of starting opportunities for all agricultural
producers to implement the reproduction process; a
systematic approach to rent-based land payments; promotion of rational placement and specialization of agricultural production; strengthening of ecological protection of agricultural lands.
Supporting the opinion of scientists, we note that
the national land policy should be pursued not in the
direction of solving the problems of complete change
of land ownership, but in the formation of a set of factors that ensure the conservation of land, their effective
use (Dubinina, 2012).
Regulation of land relations is one of the directions of increasing the efficiency of agrarian production, as the change of land relations affects production
relations, property relations, increases the motivation of
agricultural producers to efficient management on land.
Vertical government in this case is not able to effectively address the socio-economic development of
the country in view of the dominance of natural capital
Analysis of modern threats allows to conclude the need
for special protection of relations through an active socio-economic mechanism. The complexity of the problem of ensuring economic security in the field of research allows revealing the concept of greening production, ie the presence of interconnectedness and
interdependence of any actions, taking into account environmental requirements for the development of sci-
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entific and technological progress on the basis of rational use of nature, the progressive organization of
low-waste production.
In the course of environmental modernization, two
fundamentally important groups of problems are
solved:
1) tasks related to qualitative changes in the technological base of the economy, its information component, organizational and production forms;
2) tasks related to the transition to a resource-innovative development strategy, to the formation of new
economic mechanisms of intensive nature management, to create a system of criteria, indicators and indicators of development efficiency, taking fully into account environmental and social factors2.
Greening of agricultural production can be carried
out in the following main directions:
- By implementing a system of organizational
and technical solutions, energy-saving, environmental
and other measures - without stopping the functioning
of fixed assets and without reducing production volumes.
- In the process of expanded reproduction of
production assets (new construction, reconstruction,
technical re-equipment and major repairs).
The first direction of greening can be carried out
on existing fixed assets by means of greening of all production and economic activity, without interrupting it.
At the same time, tasks that do not require a fundamental restructuring of fixed assets are largely solved, but
allow significant results to be achieved in reducing environmental pollution and saving resources. The introduction of organic farming is an effective mechanism
for the transition to the model of greening agricultural
production.
At the international level, there are a large number
of organizations involved in the promotion of development, cooperation and innovation in the organic sector:
the International Federation of Organic Agricultural
Movement (IFOAM), International Center for Research on Organic Agricultural Systems (ICROFS), Organic Eprints, Alliance for Organic Research (ORCA),
Organic Agriculture Research Institute (FiBL), International Organic Agricultural Research Community
(ISOFAR). In 2013 The European Commission has
adopted the Common Agricultural Policy for 20142020, which aims to promote sustainable development
and help to cope with extreme climatic conditions, with
a special place for organic agriculture. , which includes
an annual budget of € 250 million ($ 294.70), where €
100 million ($ 117.88 million) is allocated for the purchase of dairy products, € 150 million for vegetables
and fruits. Euro ($ 176.82 million). This program creates new opportunities for organic farming in the context of increasing the share of organic products in educational institutions.
An important area of EU agricultural policy is to
ensure the targeted development of organic farming.
The International Organic Movement Federation in Europe has developed a “vision” for the European organic
sector by 2030. The outlook consists of goals, trends
and tasks that should prepare the organic movement for
future political, climate and marketing changes (Table
1) (Barabanova, Zanol, Schlüter, Stopes, 2015).
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Table 1 .

The main components of the formation of organic production by 2030 EU
Economic
-

is a corporate merger
production of competitive "ecological" products
production costs due to the use of expensive chemicals
purchasing power of the population
Ecological
- environmental climatic conditions (increase in air temperature,
aggravation of adverse climatic conditions, scarcity of water resources)
- ecosystem decline (soil erosion, decrease in soil fertility)
- land resources (cultivation of crops for biofuel processing)
- energy resources (dependence on energy imports)
Certified organic farming is developed in more
than 170 countries. Areas under organic crops are
allotted to all world countries, the leaders are:
Australia, Argentina, China (the largest areas under
organic matter); India, Mexico, Uganda (major
manufacturers); USA, Germany, France (largest
organic market); Spain, Italy, Uruguay, and others.
Switzerland, Denmark, Sweden (highest per capita
consumption) (Fig. 2). At the beginning of 2018, the
area under organic farming was 70 million hectares,
whereas in 2000 it was an area of 11 million hectares.
According to the State Statistics Service of
Ukraine, the land fund is 603 600 km2, including 42.7

Social
- decrease in quality of life
- the aging of the nation
- sole farmers
- additional jobs in rural areas
Technological
- biotechnology, synthetic biology;
- sensor technologies;
- development of information and
communication technologies;
- alternative protein food

million hectares of agricultural land. Ukraine has a
good geographical location, fertile soils and favorable
natural and climatic conditions, all of which contribute
to the development of organic production. The area of
land with organic status is 289 551 hectares (0.9%), in
the transition state 91 622 hectares. The total number of
certification bodies in Ukraine is 19, the number of operators in the market is 426 (294 of them are agricultural producers). The main problem with the development of the organic market is the low level of awareness among consumers about organic products and low
return on investment in organic farming.

30,00
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0,00
Source: 2019 Organic World Statistics: веб-сайт. URL: http://organicinfo.ua/numbers.html
Fig. 2. Top 10 countries with the largest areas of organic agricultural land, million hectares
The second direction of greening is in the reproduction of production assets, that is, the main economic
lever is environmental projects of reproduction of fixed
assets without pollution. The realization of this direction is carried out according to the basic methodological principles of economization: making the ecological
functioning of the reproduced fixed assets; the use of
building materials and structures, which are characterized by environmental friendliness in the manufacture,
environmental methods of organization and technology
of production of construction works. At the same time,

ecological production of products subject to the reconstruction of fixed assets should be based on the use of
non-waste, low-waste, resource- and energy-saving
technologies, machines and equipment and taking into
account the system of environmental measures. When
solving the problem of waste production, two sides of
a single process should be taken into account. The first
is the most rational production and full utilization of resources and as a consequence of reducing waste generation. The second is to expand the use of generated
waste. These complement each other.
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Both economically and ecologically, the integrated use of raw materials and energy resources is of
great importance. Production waste is an unused or underused part of the raw material. In this case, the basic
production operations are accompanied by the operations of extraction of useful but not required basic production of substances, processing of these useful substances into final products or semi-finished products
supplied to other enterprises (Kafarov, 1982).
Modern agricultural production requires the formation of optimal interconnection of economy and
ecology in order to ensure the effective development of
the agro-industrial complex. There is a tendency to decrease the level of soil fertility, especially the deterioration of its agrochemical parameters, in particular the
content of humus, which has significantly decreased
(its weighted average content in the soil of the region is
1.6%). This situation in land use indicates the onset of
the environmental crisis.
In this regard, research into ways to ensure the
cost-effective and sustainable production of agricultural products while preserving and improving the environmental situation of the region becomes most relevant. Such a connection is possible within the framework of economic and ecological land use formation.
Economic and ecological land use reflects the level of
development of land relations, influences the sustainability of regional land use and the overall activity of agricultural production (Meshkov, 2014).
Today, one of the major problems in agricultural
production in most countries of the world is the decline
in natural fertility of land. In Ukraine, the most common type of soil degradation is dehumification (loss of
humus and nutrients), which affects 43% of the total
area (Table 2). Soil re-compaction, which covers about
39%, is a problem that is accompanied by adverse environmental impacts and significant economic losses.
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When growing cereals, about 20% of arable land in the
country has a structure density in the root layer higher
than those crops require.
Violation of scientifically grounded norms and
rules in the process of land use have caused a significant number of degradation processes agricultural land.
The most common degradation processes today include
soil acidification and the gradual reduction of their fertility. This is the situation in the future will lead to a
decrease in indicators yields and deterioration of the
quality of agricultural products caused by increased the
content of nitrates. The aspirations of most land users
are aimed at maximizing the effective fertility of land
by raising artificial land, which leads to the depletion
of natural soil fertility and degradation of agricultural
land.
One of the main directions of the state economic
policy in the field of ensuring the food security of the
country in the part of production of crop products
should be to increase soil fertility and crop yields. However, a considerable amount of agricultural land in
Ukraine is degraded: about 1.7 million hectares (4.1%
of the total area of agricultural land) are subject to wind
erosion (deflation), 13.3 (32%) are water erosion, and
more than 2 million hectares (4, 8%) - combined action
of water and wind erosion.
The eroded lands account for 4.6 million hectares
of medium- and heavily washed away, including 68
thousand hectares of those that have completely lost the
humus horizon. In addition, 10.7 million hectares
(25.8% of agricultural land) are acidic soils, 2.3 (5.4%)
are saline, 1.7 (4.1%) are saline, 1.9 are waterlogged,
1.8 are wetlands and 0.6 million ha are rocky. More
than 20% of the territory of Ukraine is contaminated
with various toxic compounds, including large areas are
contaminated with radioactive isotopes.
Table 2.

Basic soil degradation processes in Ukraine
Extent of distribution (% of total area)
Kind of soil degradation
weak
average
strong
Loss of humus and nutrients
12
30
1
Reincarnation
10
28
1
Swimming and crusting
12
25
1
Water erosion
3
13
1
Acidification
5
9
0
Waterlogging
6
6
2
Radionuclide contamination
5
6
0,1
Wind erosion
1
9
1
Pesticide contamination
2
7
0,3
Heavy metals contamination
0,5
7
0,5
Salinisation, salinization, salinization
1
3
0,1
Water erosion
0
1
2
Source: http://www.issar.com.ua

total
43
39
38
17
14
14
11,1
11
9,3
8
4,1
3
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The solution to these problems should be based on
a fundamental review of the relationship to land, as the
main source of food security for the country. Priority
areas for the reproduction and efficient use of agricultural land may be the implementation of an intensive
system of agar production, focused primarily on the expanded reproduction of soil fertility (it provides not
only improving the quality of land resources, but also
improving the efficiency of land use), with better regulatory mechanisms and state mechanisms agrarian
transformations.
Soil degradation rates in Ukraine can now be classified as catastrophic. In the conditions of practical absence we have a real threat to produce environmentally
friendly products the health of the nation. Disruption of
the ecological balance is accompanied by a decrease in
the economic efficiency of land use in agriculture and
entails a number of other socio-economic consequences. An important impetus for the implementation
of measures to improve the quality of land resources of
agricultural enterprises is the introduction of economic
factors (prices for agricultural products, improving the
tax system, granting preferential loans to agricultural
producers, etc.). International experience shows that a
particularly important role in this process belongs to the
state, which should encourage agricultural producers to
achieve environmentally friendly land use by improving public administration in land use and protection.
The environmental development of agricultural
production is an integral part of the sustainable development concept that is the basis of a system that encompasses and integrates social, technogenic, natural
processes, economic development and environmental
security in the context of globalization, as well as effective development agricultural production while reducing anthropogenic load on the environment and natural resources.
3. Conclusions
Thus, a concept that sets out the content of state
socio-economic policy, prescribes the functions of the
state and the mechanism of realization of key tasks related to ensuring the rational and effective use of land
resources is an instrument for the implementation of
greening in the field of land relations:
- targeted use of land resources of different categories;
- preservation of the natural resource potential of
the state on the basis of ensuring ecological security in
the field of land use;
- eliminating threats to economic security in the
food sector based on import substitution policies
through organic produce;
- improvement of organizational and economic
structure of land relations on the basis of development
of perspective spatial forms of interaction between
business and power, small and big business in the
branches of agriculture, etc. Thus, the concept of greening is a theoretical and methodological basis for ensuring economic security in the face of new threats posed
by a market economy.
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