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ОО  журнале  
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание 
среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Учрежден в 2015 году. Периодичность выхода: ежеквартально. 
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях 
науки, лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех 
тех, кто любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают 
интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 

 

ППрроо  жжууррннаалл  
Міжнародний науковий періодичний журнал "Науковий погляд у майбутнє" отримав велике визнання серед 
вітчизняних і зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови, 
Казахстану, Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав. 
Дата заснування в 2015 році. Періодичність виходу: щоквартально 
Основними цілями журналу є: 
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві; 
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення; 
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях; 
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних 
сферах. 

Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки, 
кращими зразками наукової публіцистики. 
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що 
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості. 
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою. 
Журнал зареєстрований в РИНЦ SCIENCE INDEX і INDEXCOPERNICUS. 

 

AAbboouutt  tthhee  jjoouurrnnaall  
The International Scientific Periodical Journal "Scientific look into the future" has gained considerable recognition 
among domestic and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, 
Moldova, Kazakhstan, Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries. 
Journal Established in 2015. Рeriodicity of publication: Quarterly 
The journal activity is driven by the following objectives: 
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience 
• Fostering knowledge exchange in scientific community  
• Promotion of the unification  in scientific approach 
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains 

The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best 
examples of scientific journalism. 
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in 
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public. 
Each article in the journal includes general information in English. 
The journal is registered in the RISC SCIENCE INDEX and INDEXCOPERNICUS. 
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Трреббоввания  к  ссттааттььяямм  
Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском 
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру 
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать 
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском 
(Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи рассматриваются 
редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на экспертное 
рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 

 

ВВимоогги  ддоо  статей    
Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і 
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів 
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї 
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам 
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань. 
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення. 
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на 
етапі реєстрації). 
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з 
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки. 
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові. 
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською 
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та 
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне 
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути 
написана грамотною академічною мовою. 
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при 
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через 
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education. 
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.  

  
RReequiirreemeennttss  ffoor  aarrttiicclleess  

Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be 
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific 
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the 
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and 
solving scientific problems. 
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and 
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited 
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage). 
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another 
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note. 
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in 
English. 
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract 
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The 
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the 
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language. 
The presence of UDC, BBK 
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial 
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open 
discussion using the web resource www.sworld.education 
Only previously unpublished materials can be posted in the journal. 
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ППолложеннииее  об  ээттииккее  ппууббллииккааццииии  наууччных  ддаанннныыхх  ии  еее  ннааруушшеенниияяхх  
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих 
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение 
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных 
практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с 
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что 
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, 
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц 
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных 
исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых 
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую 
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного 
автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя 
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены 
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности. 

 
ППооллоожжеенннняя  ппрроо  ееттииккуу  ппууббллііккааццііїї  ннааууккооввиихх  ддаанниихх  іі  їїїї  ппоорруушшеенннняяхх  
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Аннотация. В работе оценены транзакционные издержки в курортно-рекреационном 

комплексе Республики Крым. Предложены методы их снижения. 
Ключевые слова: транзакционные издержки, кейнсианская теория, 

институциональная теория, курортно-рекреационный комплекс. 
Теории рыночной экономики в лице классической экономической теории, 

кейнсианской теории и институциональной теории имеют как активных 
сторонников идеи об универсальном характере экономических законов и 
экономических отношений, так и непримиримых их противников, в том числе в 
трактовке вопросов рационального и эффективного взаимодействия субъектов 
рынка. Если классическая экономическая теория по-прежнему минимизирует 
роль и эффективность  государственного регулирования на макроуровне, то 
кейнсианская и институциональная теории рациональную модель устойчивого 
экономического развития и взаимоотношения субъектов рынка связывают с 
определенными мерами государственного регулирования, в том числе в 
финансовой сфере и сфере рынка труда. При этом классическую 
экономическую теорию и кейнсианство роднит  вера в универсальный характер 
экономических законов. Институциональная теория, напротив, дистанцируется 
от позиции приоритетности государственного регулирования на макроуровне и 
считает более эффективным использование разнообразных институтов (норм 
управления) в качестве необходимого инструмента воздействия на процессы 
постиндустриальной, инновационной экономики. То есть, институциональная 
теория основывается на принципах перманентных институциональных 
изменений, но таких изменений, которые обеспечивают экономическую 
стабильность, экономический рост и повышение эффективности производства 
во всех клетках экономического организма.  

Представители институциональной теории считают, что госрегулирование 
на макроуровне и применение новых механизмов управления на уровне 
предприятия тогда оправдано и даст ожидаемый эффект, когда есть четкая 
критериальная оценка необходимости этих изменений. С тех пор, как Рональд 
Коуз дал количественную определенность проблеме критериальной оценки, 
вводя понятие институциональных затрат, институциональная теория получила 
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дополнительный толчок в своем развитии. 
Разделение всех затрат на трансформационные и трансакционные, 

предпринятое Коузом, во всем мире признано свершившимся научным фактом 
по той причине, что эта классификация отражает объективный характер 
экономических явлений. [1] 

Абстрагируясь в экономической практике от трансакционных затрат, мы 
упускаем возможность дать точную оценку той «дани», которая рыночная 
экономика платит несовершенству рыночных механизмов. В 1970 году были 
предприняты первые попытки измерения трансакционных издержек в масштабе 
национальной экономики США, которые показали долю данных затрат в ВНП 
этой страны в 47–55%. Внушительный их размер актуализирует проблему 
нахождения способов их минимизации на научной основе. Становясь на 
позиции институциональной теории необходимо следовать логике этой теории 
и искать конкретные способы количественной оценки трансакционных затрат, 
применительно к условиям конкретных отраслей и конкретных групп 
предприятий. Идентификация этих затрат и их количественная оценка 
позволяет изучать различные их параметры в динамике: рост этих затрат 
означает несовершенство действующих институтов управления и их 
неадекватность изменившимся условиям экономики. Снизить трансакционные 
затраты волевым способом невозможно: они могут уменьшаться только в 
результате совершенствования или замены институтов управления, а оценка 
динамики институциональных затрат является, пожалуй, единственной 
объективной возможностью обосновывать необходимость проведения 
экономических реформ на макроуровне и совершенствования механизмов 
управления на уровне предприятия. 

Наш анализ трансакционных затрат в курортно-рекреационном комплексе 
в качестве базы основывался на сложившейся типологии классификации этих 
затрат, куда входят издержки поиска информации, издержки ведения 
переговоров и заключения контрактов, издержки измерения, издержки 
спецификации и защиты прав собственности, издержки оппортунистического 
поведения. 

Анализ трансакционных издержек целесообразно производить в разрезе их 
видов. Так, поиск информации данных предприятий заключается в изучении 
участников рынка этой отрасли. Это и анализ экономической конъюнктуры, и 
изучение необходимости функционирования и конкурентоспособности 
предприятия на данной территории, и стратегическое планирование 
эффективности данного предприятия. Также необходим поиск информации для 
взаимодействия с другими предприятиями курортно-рекреационной отрасли. А 
это, в свою очередь, – изучение структуры и конкурентоспособности 
контрагента, анализ его опыта деятельности во избежание ошибок в 
деятельности своей организации. При этом следует быть информированными о 
предприятиях не только данной отрасли, но и предприятиях, обеспечивающих 
успешную реализацию процесса производства экономических благ, как 
непосредственно влияющих на данный процесс, так и косвенно. [2] 

Современные институты управления не справляются с повышенным 
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числом трансакций собственности, в том числе в сфере КРК, что порождает 
различные формы оппортунистического поведения и соответственно приводит 
к росту трансакционных издержек. В основе этих процессов лежит 
несовершенство менеджмента, что приводит к резкой дифференциации уровня 
эффективности и конкурентоспособности. 

 Предпринимаемые попытки научного обоснования методов оценки 
трансакционных затрат нуждаются в дальнейших научных исследованиях и 
обоснованиях с учетом практики проводимых в России реформ и 
законотворчества. При этом желательно использовать различные формы 
проведения научных дискуссий: тематических форумов, конференций.  

Проведенный анализ позволил выявить основные направления снижения 
трансакционных издержек. 

1. Уменьшение числа трансакций. Оно подразумевает упразднение 
излишних трансакций – один из основных способов оптимизации затрат 
предприятия. Логистически правильная стратегия может сократить число 
трансакций. Поставка качественных ресурсов в назначенный срок, точное 
следование графику трансакций позволяет отказаться от целого блока других 
трансакций, связанных с хранением, отпуском, учетом, охраной этих ресурсов. 

2. Оптимизация и организационная стабильность предприятия. Это должно 
быть одной из основных целей менеджмента. Любые совершенствования 
фирмы носят положительный характер, но либо их частое применение, либо 
«перестройка» структуры организации могут понести за собой множество 
новых трансакционных затрат. Во избежание этого необходимо использовать 
тщательное планирование нововведений, сочетая их с «пакетным» характером 
внедрения. 

3. Контроль и сбор информации. Здесь подразумевается отмена излишних 
операций контроля, сокращение объемов собираемой информации. Очень часто 
большое количество информации о качестве приводит к трате большого 
количества времени на его переработку, что собственно качество не повышает. 
Выходом из такой ситуации является акцентирование внимание на проблемах с 
качеством, возникающих чаще всего. 

4. Комплексный подход. Это не только рациональная оптимизация 
трансакционных издержек, но и учет обратного эффекта, приносимого 
минимизацией затрат. 
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Анотація. Для економіки будь-якої країни важливою проблемою є дослідження 
сутності та використання економічного потенціалу. В умовах сьогодення для України 
питання визначення сучасних напрямів нарощування економічного потенціалу є досить 
актуальними. Саме тому в роботі розглянуто загальні теоретичні аспекти економічного 
потенціалу країни, сучасні соціально-економічні показники, основні напрямки взаємодії 
держави і економіки, стратегічні пріоритети розвитку України за умов трансформації 
національних економік світу під впливом процесів глобалізації. 

Ключові слова: економічний потенціал, національна економіка, проблеми сучасної 
економіки, стратегія. 

Вступ. В Україні продовжується процес трансформації адміністративно-
командної системи в соціально-орієнтовану економіку, яка передбачає 
поєднання державного регулювання із ринковим саморегулюванням. 
Економічний потенціал країни виступає тією основою, на якій базуються 
розробки майбутніх тенденцій в економіці, визначення пріоритетних напрямів 
тощо. Саме тому для економіки будь-якої країни, а передусім для перехідної, 
важливою проблемою є дослідження сутності та використання економічного 
потенціалу. 

Серед робіт вітчизняних учених щодо дослідження загальних питань 
економічного потенціалу є праці таких економістів, як А.Задоя, О.Левченка, 
І.Лукінова, С.Мочерного та інших. Поміж західних вчених, які значною мірою 
орієнтуються на вивчення факторів економічного зростання: Р.Барро, Г.Беккер, 
П.Дуглас, Ч.Коба, Н.Калдор, П.Ромер, Р.Солоу та інші. 

Проте не всі аспекти сутності економічного потенціалу та, зокрема, 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки як пріоритету 
розвитку економічного потенціалу України, є достатньо висвітлені. Це 
зумовило вибір теми статті. 

Метою дослідження є розкриття сутності економічного потенціалу і 
визначення напрямів його нарощування у майбутньому. 

Основний текст. Економічний потенціал країни характеризує можливості 
національної економіки виробляти матеріальні блага, надавати послуги, 
задовольняти економічні потреби суспільства. Ці можливості дають всі наявні в 
країні ресурси — виробничі, матеріальні, трудові, природні, фінансові, 
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науково-технічні, інформаційні та ін. Відповідно економічний потенціал 
включає як складові частини виробничий, трудоресурсний, фінансовий, 
науковий та інші види потенціалів. 

Економічна система України за рівнем ресурсного потенціалу посідає 
дев’яте місце у світі за сукупністю природних і створених людиною 
можливостей у розвитку національної економіки. Ефективність використання 
економічного потенціалу в країні залежить від господарського механізму. 
Тенденції попередніх років і недосконалість господарського механізму 
призвели до нераціонального, малоефективного використання складових 
економічного потенціалу та зниження можливостей подальшого зростання. 

Україна станом на початок 80-х років ХХ ст. визначалася як розвинута 
індустріальна складова Радянського Союзу, що мала потужну важку і добувну 
промисловість, досить розвинене машинобудування та інше. А далі соціально-
економічні трансформації у виробничому секторі нашої держави складали 
декілька етапів, останній з яких – з 2008 р. по нинішній час – можна 
характеризувати як фінансово-економічну кризу, що доповнилася військовими 
діями на сході України та світовою економічною кризою. Економічна стагнація 
в країні розтягнулася на десять років з проміжками незначного зростання ВВП 
в період 2000-2007 рр. Потім на результати діяльності в країні негативно 
вплинула фінансово-економічна криза і за даними Світового банку обсяг ВВП у 
2016 р. порівняно з 2010 р. скоротився в Україні на 42,74 млрд. дол. і становив 
всього 68,6% від рівня 2010 р. Обсяг експорту товарів та послуг України за 
2017 р. становив 38079,7 млн.дол. США, імпорту – 39284,9 млн.дол., сальдо 
зовнішньоторговельного балансу негативне і складає 1205,2 млн.дол., у 
порівнянні з 2016 р. – сальдо зовнішньоторговельного балансу позитивне і 
складало 606,7 млн.дол. Такі показники свідчать про стагнацію 
зовнішньоекономічної діяльності країни. Тож, поки сучасні соціально-
економічні показники країни, на жаль, не містять ознак виходу на траєкторію 
стійкого зростання.  

Проблеми сучасної економіки можна вирішити лише на основі командної 
роботи та консолідованих дій представників влади і бізнесу, взаємодії держави і 
економіки, структурованого громадянського суспільства. 

Досвід високорозвинених країн наочно демонструє закономірності 
еволюції взаємодії держави та економіки. Це, по-перше, збереження істотної 
питомої ваги держвласності і зростання частки державних витрат у ВВП країни. 
При цьому державна машина стає запорукою стабільності і стійкості всього 
суспільного розвитку. По-друге, інтенсифікація регулювання господарської 
діяльності підприємств, рух фінансових потоків, формування доходів і витрат 
юридичних та фізичних осіб. По-третє, зміна структури і значущості 
регуляторів ринкових відносин на користь інструментів корпоративно-
монополістичного і державно-монополістичного контролю. По-четверте, 
включення у взаємини держави і економіки третьої сили, представленої 
громадськими об'єднаннями. По-п'яте, державна підтримка ключових 
напрямків науково-технічного прогресу і використання результатів науково-
технічної революції. 
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Виходячи із проблем сьогодення існування нашої держави, вбачається 
визначення декількох напрямків задля підтримки та в майбутньому 
нарощування економічного потенціалу нашої могутньої держави. 

Так, в країні домінує масовий імпорт, хоча є всі умови для виробництва 
аналогічної конкурентоспроможної продукції власне в державі. Ці тенденції за 
останній період набрали обертів майже у кожній галузі. Тому технологічне 
оновлення та переозброєння національного виробництва стане запорукою 
підвищення довіри до України з боку іноземних інвесторів, що 
обумовлюватиме інтенсивніше продовження процесу ввезення іноземного 
капіталу. 

Один із найважливіших напрямів розвитку сучасної економіки – 
формування умов подальшого сталого розвитку, зростання якості життя 
населення в цілому. 

Ще один найважливіший напрям нарощування економічного потенціалу – 
це покращення системи державного управління, зростання ефективності 
державного менеджменту, професіоналізму посадовців. І головне завдання 
даного напряму – розробка стратегії кожної галузі господарського комплексу 
країни. Адже саме кадри сприяють можливості держави вирішувати не тільки 
внутрішні, але і зовнішні проблеми. 

Ознакою сучасного етапу цивілізаційного розвитку є різке зростання ролі 
людини в системі факторів виробництва. Вкрай важливим сучасним напрямом 
економічного потенціалу держави є трудові ресурси. Так, питання 
демографічної ситуації та масштабів трудової міграції потребують негайного 
розгляду і вирішення на державному рівні як загальнонаціональної проблеми, 
від якої залежить теперішнє і майбутнє сучасної України. У світі на перший 
план висувається забезпечення більш повного розвитку і реалізації людського 
потенціалу, забезпечення умов праці та гідного життя. Знову, на жаль, за 
даними Всесвітньої організації охорони здоров’я Україна входить в п’ятірку 
держав з найвищою динамікою скорочення населення. Тож, ситуація з 
трудовими ресурсами потребує комплексного вирішення, а саме збереження і 
розвитку трудового потенціалу, осучаснення системи професійно-технічної та 
вищої освіти, удосконалення умов ринку праці. 

Тож основними напрямами нарощування економічного потенціалу країни 
можна визначити: 

- забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки, 

- стимулювання інвестиційно-інноваційного клімату, 
- забезпечення розвитку трудового потенціалу країни та соціального 

захисту населення. 
До того ж, стратегічні пріоритети розвитку України на сьогодні повинні 

визначатися активним залученням до політико-економічного простору Європи, 
де наша країна, зважаючи на наявний потенціал, має відігравати одну з 
провідних ролей. Але при цьому потрібно врахувати зміни, що відбулися за 
останній час, у функціонуванні національних економік під впливом процесів 
глобалізації. 
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Висновки. В статті було розглянуто сутність економічного потенціалу 
держави, досвід взаємодії держави і економіки високорозвинених країн із 
визначенням ключових напрямків державної підтримки, а також коротко 
проаналізовано деякі аспекти сучасного стану економічної ситуації. 

Було отримано стратегічні пріоритети розвитку України за умов 
трансформації національних економік світу під впливом процесів глобалізації. 

Економічний потенціал є динамічною категорією, та за останні десятиріччя 
зазнав негативних змін. Тому сьогодні вкрай необхідні заходи програмного 
впливу на державному рівні щодо стабілізації економічного потенціалу, його 
подальшого нарощування та ефективного використання. Основною умовою 
нарощування економічного потенціалу України, що визнаний світом, є 
навчитися захищати свої інтереси, кожну гривню сплачених податків 
максимально спрямовувати в економіку, в створення нових робочих місць і 
добробут населення, розробивши і виконуючи власну національну програму, 
стратегію модернізації, трансформації, розвитку. 
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Abstract. For the economy of any country, an important problem is the study of the essence 

and use of economic potential. In modern conditions for Ukraine, the issue of determining the 
directions for building up the economic potential is very relevant. That is why the general 
theoretical aspects of the country's economic potential, modern socio-economic indicators, the 
main directions of state-economic interaction, strategic priorities of Ukraine's development under 
the conditions of transformation of national economies of the world under the influence of 
globalization processes are considered in the article. 
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Abstract. At the beginning of the 21st century, combating poverty and social exclusion is 

among the strategic priorities of the society. The report examines current issues of poverty as the 
subject of statistical analysis and the possibilities for its assessment through quantitative indicators. 
A statistical analysis of the dynamics of the indicator “population at risk of poverty” was carried 
out. Three indicators are used for its assessment: “population at risk of poverty”, “population 
living in material deprivation” and “population living in households with low work intensity”. The 
trends in implementation of national targets and reforms in Bulgaria for poverty reduction for the 
period 2010-2016 are outlined.  

Key words: poverty, indicators, statistical analysis, trends. 
Introduction  
An adequate assessment of social phenomena based on social statistical 

information allows its rational use for the development of the economic system and 
enhancing its efficiency and competitiveness.  The processes of open coordination in 
the social field and the strengthening of social protection in Bulgaria place a new 
emphasis on the need for a statistical analysis of poverty based on comparable, up-to-
date and reliable information. Thus, the aim of this report is to clarify the 
methodological concepts of poverty as a subject of the statistical analysis and to 
examine the trends in the dynamics of indicators for its measurement in Bulgaria for 
the period 2010-2016. 

1. Poverty as a subject of statistical analysis.  
Poverty is a multidimensional phenomenon and can therefore be defined in 

different ways. The concept of poverty includes both the lack of resources to meet 
basic needs and the lack of conditions and prerequisites for a decent and fulfilling life 
as a result of inability to choose. Living conditions must be such as to ensure a long 
and healthy lifestyle, opportunities of education and free participation in different 
human activities. In a broad sense, poverty is defined as a lack of opportunities to 
meet needs. As it is known, there are several basic concepts of poverty in theory – 
absolute poverty, relative poverty and subjective poverty [1]. 

The statistical survey on poverty implies the availability of a variety of 
information on the various aspects of economic and social life of society.  In the 
Bulgarian statistical practice, there are several statistical observations, the 
information of which corresponds to the above-mentioned concepts to define poverty.  
This applies both to the scope of information sources and to the methods and models 
used. The objective and adequate statistical information makes it possible to analyse 
the complex relationships between the factors that determine poverty and related 
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processes.  
 A statistical study of household budgets occupies an important place among 

the information sources for studying poverty. This survey provides detailed 
information on household income, expenditure and consumption. Nevertheless, it is 
not possible to assess living conditions, labour, etc. although some non-material 
aspects of poverty can be estimated through household expenditure on education and 
healthcare.  Due to these information constraints, the household budget survey 
unilaterally assesses the phenomenon and is not a sufficient source for a detailed 
analysis of poverty. The situation with information from other statistical surveys is 
similar. For instance, the Labour Force Survey provides information on the number 
of unemployed but does not provide information on sources of income, living 
conditions, etc.  The linking of data from different studies on the analytical level is 
reflected in the multipurpose survey “Statistics on Income and Living conditions – 
EU-SILC” conducted in the European Statistics Code of Practice, incl. in Bulgaria 
[5]. 

2. National targets and indicators for poverty assessment 
Poverty is a topical issue not only for Bulgaria but also for the European Union 

as a whole.  In the Europe 2020 Strategy, combating poverty and social exclusion is 
one of the European Commission’s strategic priorities. One of the main objectives of 
the Strategy is to reduce the number of people at risk of poverty by 20 million thus 
the proportion of the European population living below the national poverty line will 
be reduced by 25% [2]. 

At national level, EU Member States define and implement measures to provide 
support to groups of population at particular risk by expanding their social protection 
systems. The National Reform Programme of Bulgaria to achieve the objectives of 
the Europe 2020 Strategy sets the national target to reduce the number of the 
population living below the poverty line by 2020 with 260 thousand, which is 16% of 
the poor in 2008 [3]. The decrease is relative to the base year 2008, when the 
population in poverty in Bulgaria was 1.63 million people.  

The National Statistical Institute of Bulgaria includes in the National Statistical 
Programme for 2012 regular survey of the indicators, which measure the progress 
towards the implementation of the aims and reforms, thereby providing official 
statistical information on these processes [4]. Indicators, which measure the progress 
in implementing the aims of the Europe 2020 Strategy, are as follows:  

• People living at risk of poverty. These are people with income below the 
poverty line, which is defined as 60% of the national median equivalised disposable 
income.   

• People living in material deprivation. This is a subjective indicator that 
assesses nine specific indicators of material deprivation – difficulties in paying 
certain housing costs,  possession of a telephone, etc.  

• People living in households with low work intensity. This includes 
individuals aged up to 59 living in households where adults have worked less than 
20% of their work potential during the past year.  

• Population at risk of poverty or social exclusion (combined indicator). It 
includes the people from the previous three indicators, despite the number of 
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indicators in which a person is part of, when it comes down to the calculation of the 
combined indicator that person is taken into account only once.   

 
3. Statistical analysis of indicators for poverty assessment in Bulgaria  
The National Statistical Institute has maintained a database of those indicators 

since 2010. They are presented in three sections – on national level, on statistical 
regions and on districts. It provides broad opportunities to develop analyses and 
forecasts of poverty rate, regional disparities, its factor conditionality, etc. The 
following exposure analyses trends in the change of indicators at national level for 
the period 2010-2016. The necessary data are presented in Table 1.  

Table 1 
Indicators for assessment of poverty in Bulgaria and the European Union during 

the 2010-2016 period. 
INDICATORS  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poverty line in 
Bulgaria (BGN 
thousand) 

3540 3420 3356 3431 3885 3910 3698 

1. People living at risk of poverty (%) 
Bulgaria 20.7 22.2 21.2 21 21.8 22 22.9 
EU (28) 16.5 16.8 16.8 16.7 17.2 17.3 17.3 
2. People living in material deprivation (%) 
Bulgaria 45.7 43.6 44.1 43 33.1 34.2 31.9 
EU (28) 8.4 8.8 9.9 9.6 8.9 8.1 7.5 
3. People living in households with unemployed or with low work intensity (%) 
Bulgaria 8 11 12.5 13 12.1 11.6 11.9 
EU (28) 10.3 10.5 10.5 10.9 11.2 10.7 10.5 
4. Population at risk of poverty or social exclusion (combined indicator) 
Bulgaria 49.2 49.1 49.3 48.0 40.1 41.3 40.4 
EU (28) 23.7 24.3 24.7 24.6 24.4 23.8 23.5 

Source: [5] and by author 
 

The relative share of people living at risk of poverty shows a volatile dynamics 
and the value of this share varies within a narrow range – from 20.7% at the 
beginning of the period to 22.9% at the end of the period when it has its highest 
value. Regardless of annual fluctuations, there is a steady upward trend of the 
indicator. Compared to the European Union (28), the share of the poor in Bulgaria is 
much higher throughout the whole survey period. The gap is steadily widening to 
reach 5.6% in 2016, which indicates the deepening of social disparities between our 
country and European countries.  

The second indicator “people living in material deprivation” tends to decrease – 
both in absolute and relative size. The decrease in the number of people is by 34% 
and their relative share – by 31%. However, the difference from the European level 
of the indicator is too high to be compensated by this positive trend. For the European 
Union countries (28), the relative share of people living in material deprivation is 
much lower than in Bulgaria. Its value is between 9.9% and 7.5% and shows a steady 
downward trend. 
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The third indicator – people living in households with unemployed or with low 
work intensity is characterised by values closest to those in the European Union. In 
Bulgaria, the share of these people varies between 8% and 12% with no clear trend. 
In the European Union (28), the indicator ranges between 10% and 11% and is 
relatively constant over the period. 

For the calculation of the “population at risk of poverty or social exclusion” 
indicator (combined indicator), the above-mentioned three indicators are used 
without cumulative accumulation of the respondents’ answers. The comparative 
dynamics of the combined indicator for Bulgaria and the EU (28) shows that 
throughout the whole period Bulgaria remains very far from the European level of the 
indicator. While the share of the EU population at risk of poverty and social 
exclusion varies between 23-24% and shows a slight decrease, the indicator in our 
country is about twice as high. Its decrease after 2013 – from 48% to 40% is a 
positive trend. Nevertheless, these figures show that nearly half of the Bulgaria’s 
population is at risk of poverty and social exclusion and placed Bulgaria last in 
Europe.  

Conclusion 
The statistical study of poverty is an integral part of the development of a 

strategy for its reduction, which is precisely the purpose of social policy. Reducing 
poverty, raising living standards and quality of life, combating social exclusion and 
developing human capital are key priorities of Bulgaria’s social policy as an equal 
member of the European Union. These tasks have to be solved in the context of 
international statistical practice, i.e. the methodologies used to measure and assess 
poverty must be consistent not only with the situation in the country but also be used 
for international comparisons.  
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Аннотация. В начале XXI века борьба с нищетой и социальной изоляцией является 
одним из стратегических приоритетов общества. В докладе рассматриваются актуальные 
проблемы бедности как предмет статистического анализа и возможности ее оценки с 
помощью количественных показателей. Сделан статистический анализ динамики 
показателя „население, подверженное риску бедности или социального отчуждения“, для 
которого используются три показателя: „люди, живущие под угрозой бедности“, „люди, 
живущие в материальном лишении“ и „люди, живущих в домохозяйствах с низкой 
интенсивностью экономической деятельности“. Анализированы тенденции в реализации 
национальных целей и реформ в Болгарии для сокращения бедности на период 2010-2016 
годов. 

Ключевые слова: бедность, показатели, статистический анализ, тренды.  
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Анотація. Наукова стаття присвячена аналізу впливу процесів глобалізації на 

виникнення фінансових криз у розвинутих країнах, що провокують їх подальше 
розповсюдження по всьому світу. В статті наведено основні причини криз, представлено 
індикатори  визначення кризи на початкових стадіях.   Розглянуто напрямки попередження 
розвитку криз.  

Ключові слова: глобалізація, криза, фінансова нестабільність, політична та 
економічна дестабілізація, макроекономічна політика, фінансова стабільність. 

Вступ. 
Фiнансова криза  - це погiршення ситуацiї на фiнансовому ринку, як 

наслiдок реалiзацiї накопичених ризикiв пiд впливом внутрiшнiх та зовнiшнiх 
факторiв. Це призводить до порушення його ефективної роботи, зниження 
цiнових показникiв, погiршення лiквiдностi й якостi фiнансових iнструментiв, 
банкрутство учасникiв. 

Фiнансова криза передбачає виникнення якiсних змiн в економiчнiй 
системi, якi спричиняють порушення пропорцiй у розвитку, його призупинення, 
видозмiни чи руйнування фiнансової системи окремих країн або свiтових 
ринкiв у цiлому. Реакцiя фiнансового ринку на економiчнi подiї завжди бiльш 
значуща, нiж наслiдки даних подiй. Фiнансова криза є тiєю точкою вiдлiку, з 
якої економiчна система зазнає змiн. Якщо до настання фiнансової кризи деякi 
тенденцiї в економiцi можуть лише накопичуватися, то сама фiнансова криза 
посилює дану тенденцiю i прискорює якiснi змiни. 

Цiлком можна погодитися з тим, що фiнансова криза – це криза, яка: 
1) системно охоплює фiнансовi ринки та iнститути фiнансового сектору, 

грошовий обiг i кредит, мiжнароднi фiнанси (сегмент країни), державнi, 
мунiципальнi та корпоративнi фiнанси; 

2) негативно впливає у середньо- i довгостроковому перiодi на економiчну 
активнiсть усерединi країни й на динамiку добробуту населення; 

3) проявляється: 
–  у фiнансовому секторi й на фiнансових ринках, 
– у мiжнародних фiнансах, 
– у сферi грошового обiгу, 
–  у сферi державних фiнансiв. 
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Значний внесок 

щодо вирішення цього питання мають праці таких західних вчених, як 
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П. Кругмана, Дж. М. Кейнса. Серед вітчизняних учених слід відзначити 
дослідження О. Білоруса, І. Бураківського, О. Мозгового, В. Новицького, 
Ю.Пахомова, О.Плотнікова , у роботах яких важлива увага приділяється 
розвитку глобальної фінансової системи та визначаються чинники і напрямки 
попередження світових економічних криз.  

Проте необхідно відмітити, що на сьогодні не повністю розкриті причини 
виникнення світових фінансових криз та не існує ефективного, чітко 
структурованого підходу їх попередження. 

Метою статті є дослідження впливу глобалізаційних процесів на 
виникнення світових криз, їх наслідків та визначення індикаторів (критеріїв) їx 
прогнозування та способів попередження. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Фінансово-економічна система сучасного світу характеризується певною 

внутрішньою нестабільністю, яка виявляється у періодичному виникненні в 
різних її частинах економічних криз. 

Фінансові кризи надзвичайно різноманітні як за своїми причинами, так і за 
проявами, не існує усталеної, прийнятої всіма точки зору щодо більшості 
аспектів даної проблематики. Відповідно, постає питання – наскільки 
виникнення економічних криз неминуче і які їх причини та фактори 
попередження.  

Останніми роками економічна глобалізація призвела до зростання 
синхронізації економічних циклів у світі. Якщо раніше економічні буми та 
рецесії мали переважно локальний або принаймні регіональний характер, то 
сьогодні ці явища вийшли на глобальний рівень.  

Починаючи з ХХ століття, з інтенсивним розвитком глобалізаційних 
процесів, виникло дванадцять світових криз, які поширювались у світових 
масштабах за рахунок лібералізації міжнародної торгівлі, міграції трудових 
ресурсів та інтегрованості багатьох економік світу. 

За останні десятиріччя глобалізація набула значного поширення у світі, що 
вплинуло на  зближення фінансових та економічних показників багатьох країн. 
За рахунок цього перші 15 країн у рейтингу індексу глобалізації А. Т. Керні в 
2016 році мають незначні відхилення, (рис. 1.). 

Відповідно, висока глобалізованість провідних економік світу призводить 
до вразливості світової фінансової системи та поширює можливі кризові явища, 
що виникають в них, у світових масштабах. 

 Фінансова глобалізація, з одного боку, дає змогу країнам отримати більше 
потрібних їм ресурсів грошей та капіталу, а корпораціям — здобути додаткові 
прибутки від ефективного інвестування вільних ресурсів. З іншого боку, вона 
приховує потенційну небезпеку збільшення глобальної фінансової 
нестабільності, а, отже, значних втрат для всіх суб’єктів, що оперують у 
глобальному фінансовому середовищі. 

Таким чином, для оцінки впливу глобалізації на поширення криз необхідно 
проаналізувати розвиток світового фінансового ринку за останні десятиріччя, 
що дозволить спрогнозувати з деякою мірою ймовірності можливі тенденції 
його розвитку в 2018-2019 роках. 
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Рис. 1. Індекс глобалізації А.Т. Керні. Примітка: Складено автором на 

основі звіту 2017 А. T. Kearneу Glоbаl servіces lоcаtіоn іndeх 
 

За даними Світового банку з 2010 по 2017 роки відбувалось сповільнення 
економічного зростання в більшості країнах світу. Так, глобальне економічне 
зростання сповільнилось до 3,0% у 2017 році порівняно з 2,4% у 2016 році.   

Причиною сповільнення економічного зростання можуть бути:  падіння 
світових цін на сировинному ринку, послаблення світової торгівлі та відносне 
зменшення грошових потоків між країнами.  

За прогнозом Glоbаl Ecоnоmіc Prоspects економічне зростання 
сповільниться та становитиме у 2018 році біля 3% для розвинутих країн та біля 
5% для країн, що розвиваються , (рис. 2.):  

Аналізуючи динаміку темпів економічного зростання  в період кризи 2008-
2009 років можна встановити існування значно більшого впливу кризи на 
економіку розвинених країн (спостерігається сповільнення темпів зростання на 
1,8%) це можна пояснити тим, що розвинені країни є більш глобалізованими 
ніж країни, що розвиваються. Саме відносно низький рівень глобалізованості та 
інтегрованості в міжнародну торгівельну систему країн, що розвиваються 
дозволив пом’якшити або навіть уникнути наслідків кризи 2008-2009 років, 
(див. Рис. 1.). 

Кризи, які починались   в США у 2000-му  та 2008-2009 роках  у 
банківській сфері та сфері ІТ-технологій відобразились і на світовому 
товарному ринку (рис. 3.). 
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Рис. 2. Динаміка темпів зростання ВВП та апроксимований прогноз 

подальшого розвитку, (%). Примітка: Побудовано автором за даними 
Glоbаl ecоnоmіc prоspects іn Jаnuаrу оf 2018. 

 

 
Рис. 3. Зміни на світовому ринку товарів у реальних та номінальних 

показниках з 1992 по 2015 роки, (%). Примітка: Побудовано автором за 
даними Glоbаl Ecоnоmіc Prоspects іn Jаnuаrу оf 2016. 

 
Причиною сучасної глобальної кризи в значній мірі можна вважати 

сформований світогосподарський уклад, а саме масштабну емісію всього 
спектра грошових агрегатів фінансовою системою США: від готівкових доларів 
до фінансових деривативів четвертого порядку.  Проведений в 2007 р 
Швейцарським національним технологічним інститутом аналіз фінансових і 
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товарних ринків показав домінуюче значення пов'язаного з ФРС великого 
американського капіталу в формуванні світових фінансових і товарних ринків.  
З понад 30 млн учасників бази даних було відібрано 43 060 ТНК, з яких 737 
ТНК і ТНБ контролюють 80 відсотків світового капіталу.  Серед них є ядро з 
147 ТНК і ТНБ, яке управляє 40% світової економіки.  У цьому списку 
домінуючу роль відіграють американські банківські групи: Barclays, UBS, 
JPMorgan Chase, Merrill Lynch, Bank of New York Mellon Corp., Goldman Sachs і 
ін.  

Отже, криза в 2008 році перш за все вразила найбільші в світі інвестиційні  
банки Lehman Brothers, JP Morgan Chase, Bear Stearns, Deutsche Bank, Credit 
Agricole, Barclays, Credit Suisse, BNP Paribas.  Наступними обвалилися 
інститути, що забезпечували відтворення капіталу, - страхові та іпотечні 
агентства.  І, хоча глобальна фінансова система встояла за рахунок різкого 
нарощування грошової емісії (за період з 2008-2010 рр. ФРС емітувала 16 трлн 
дол). Ця сума у вигляді безвідсоткових кредитів була надана найбільшим 
банкам США, Великобританії, Німеччини, Франції та  Швейцарії). Внаслідок 
цього існуючі  диспропорції лише посилилися: стрибкоподібно зріс державний 
борг, продовжилося роздування бульбашок деривативів, включаючи фондові 
ринки. 

Зміни на світовому ринку товарів внаслідок кризи, яка  виникла в  США у 
2008-2009 роках   через надання субстандартних іпотечних кредитів та 
поширилась у світових масштабах та вплив банківського сектору найбільших 
країн на світовий товарний ринок відображено на рис. 3.    

Необхідно зазначити, що кризу робить поєднання декількох факторів, які 
можна вважати проявами глобалізації. І для того, щоб фінансова криза стала 
світовою вона повинна виникати в країнах імпортерах, відповідно в першу 
чергу, найбільшу загрозу для світового фінансового ринку становить США, 
Японія та ЄС (незважаючи на те, що ЄС в цілому є світовим експортером, але 
статті імпорту є достатньо вагомими).  

Тому, для прогнозування подальших світових фінансових криз, які можуть 
виникати необхідно в першу чергу розглядати найбільші світові країни 
імпортери.(Табл. 1.).  

При розгляді світових фінансових криз необхідно враховувати внутрішній 
борг країн та збільшення об’ємів кредитування, так як ці показники можуть 
слугувати причинними індикаторами виникнення криз. 

За даними Glоbаl ecоnоmіc prоspects розмір внутрішнього боргу 
найбільших країн світу зростає, але розмір кредитування спадає починаючи з 
2010 року, що свідчить про сповільнення економічного розвитку, (рис. 4.). 

За останні 10-15 років економіки США та Японії переживали кризи, які 
мали великий вплив на економіку більшості країн світу, тобто їх можна 
вважати світовими кризами, що здебільшого виникали у валютно-фінансовому 
секторі. 

В свою чергу на даний момент ЄС переживає часи політичної та 
економічної дестабілізації, а за останні роки серйозних фінансових криз, які 
вплинули б на світову економіку в рамках ЄС не відбувалося (окрім кризи в 
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Греції, яка носила регіональний характер). 
Тому, передбачається можливе виникнення криз саме в Європейському 

Союзі, які, певною мірою, можуть призвести до світових масштабів, так як 
країни ЄС є найбільшими світовими імпортерами з високо розвиненим 
фінансовим сектором економіки, який перевищує об’єм реального сектору.  

 
Таблиця 1. 

Список найбільших країн світових експортерів та імпортерів у 2017 році  
№ Країна Імпорт (млрд. 

долларів США) № Країна Експорт (млрд. 
доларів США) 

1 США 2,352 1 Китай 2,157 
2 Китай 1,731 2 ЄС 1,900 
3 ЄС 1,727 3 США 1,576 
4 Німеччина 1,104 4 Німеччина 1,401 
5 Японія 625,7 5 Японія 683 
6 Великобританія 602,5 6 Південна Корея 552,3 
7 Франція   576,3 7 Франція 541,3 
8 Гонг-Конг 561,4 8 Гонк-Конг 540 

9 Південна Корея 448,4 9 Нідерланди 526,4 
10 Канада 443,7 10 Італія 499,1 
11 Нідерланди 435,4 11 Великобританія 436,5 

12 Індія 426,8 12 Канада 433,0 
13 Італія 426,7 13 Мексика 406,5 
14 Мексика 417,3 14 Сингапур 396,4 
15 Іспанія 333,4 15 Россія 336,8 
Примітка: Складено автором за даними CІА: The Wоrld Fаctbооk у 2017 році 

 
Причинами сучасних фінансових та економічних криз можна вважати: 
1. Циклічність динаміки національних економік розвинених країн і 

посилення синхронізації цих процесів в основних центрах світової економіки;  
2. Деформація ціноутворення; 
3. Порушення умов конкуренції; 
4. Вплив технологічних циклів; 
5. Погіршення умов процесів відтворення  
6. Зниження ефективності і якості менеджменту  
7. Глобалізація світової економіки і світових фінансів на загальному тлі 

зростання політичної нестабільності і загроз збройних конфліктів в різних 
регіонах світу 

Вивчення криз дозволяє формулювати превентивні заходи фінансової 
політики для запобігання або зм’якшення ефекту кризових шоків у 
майбутньому. 

Проте повністю від фінансових криз не застрахована жодна країна. 
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Рис. 4. Зміна об’ємів кредитування та внутрішнього боргу у країнах 
БРІКС, Мексиці, Індонезії, Малайзії та Туреччині, (%). Примітка: 

Побудовано автором за даними Glоbаl Ecоnоmіc Prоspects іn Jаnuаrу оf 
2016 

 
Значний внесок у їх подолання, як правило, вносить стимулююча 

фінансова політика країни, спрямована на зниження глибини й тривалості 
падіння, хоча окремі економісти завжди виступали проти подібної політики, 
вказуючи на необхідність самооздоровлення ринків. Історія застосування 
антикризових заходів нараховує більше півтора століть і в цілому вказує на їх 
ключову роль у зм’якшенні наслідків кризових явищ. 

Таким чином, для удосконалення методів попередження валютних і 
фінансових криз пропонується використовувати систему індикаторних оцінок 
макроекономічних показників у поєднанні з мікроекономічними, що дасть 
змогу здійснити макропруденційний аналіз.  

Для удосконалення методів попередження та прогнозування валютних і 
фінансових криз пропонується аналізувати саме показники фінансової стійкості 
країни, а кризу розглядати як відсутність цієї стійкості. Також, необхідно 
визначити основні фактори за якими будуть сформовані показники фінансової 
стійкості країни.  

Пропонується розглядати показники найбільших банків світу, для аналізу 
світової економіки в цілому та найбільших банків у межах певної країни, якщо 
потрібно проаналізувати становище на національному фінансовому ринку. 

Важливим учасником глобальної фінансового ринку є ТНК. Тому, 
пропонується розгляд основних показників діяльності ТНК, які потенційно 
можуть нести негативний вплив на розвиток світової фінансової системи. 

При виокремленні основних показників також пропонується включити 
показники ринкової ліквідності та ринку нерухомості, які чинять прямий вплив 
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на створення передумов до виникнення валютних криз. 
Необхідним є включення показників домогосподарств, які здійснюють 

свою діяльність у нефінансових сферах. Дане включення робиться з метою 
оцінки реальності показників, їх оцінки по відношенню до реального сектору 
економіки. Так як більшість криз виникає через штучну переоцінку активів, що 
має прямий зв'язок з явищем невідповідності реальних активів фінансовим, що 
потім призведе до вирівнювання показників реального й фінансового секторів у 
бік реального сектору та до зниження фінансових показників, які були штучно 
завищені. Цей процес спричинить здування «бульбашки» і, як наслідок, 
виникнення дефіциту платіжного балансу та збільшення боргових зобов’язань 
країни. Тому, обов’язковим є включення показників підприємств, які працюють 
у реальному секторі економіки. 

Також, необхідним є включення таких додаткових показників як: 
показники діяльності інших фінансових компаній, показники діяльності 
сектору не фінансових корпорацій, показники діяльності домогосподарств, 
показники ринкової ліквідності та показники кредитування ринку нерухомості.  

За цими показниками необхідно отримати певний коефіцієнт, який буде 
виражений у відсотках та агрегувати їх в єдиний показник за ступенем масової 
частки, що встановить відсоток фінансової стабільності в державі, регіоні або 
світі. Якщо розглядати отриманий показник з точки зору актуарної математики, 
то можна стверджувати, що його величина буде свідчити про можливу 
ймовірність виникнення фінансової кризи, для визначення якої вже 
пропонується застосовувати суто статистичні методи та методи складання 
економетричних моделей.  

Фінансова система досягла безпрецедентного в історії ступеню 
незалежності від реального виробництва, щo загрожує капіталізму у рівній мірі 
безпрецедентними фінансовими ризиками. Ситуація, щo склалася у 
фінансовому сектoрі глoбалізoванoгo гoспoдарства не є простим результатом 
активізації тривіальних ринкoвих спекулянтів. Вoна oбумoвлена глибинними 
змінами у гoспoдарській структурі, які на сьoгoдні не oтримують на 
пoверхневoму рівні свoгo адекватнoгo вияву. 

Слід відмітити, що у рамках міжнарoдних oрганізацій ведеться рoбoта зі 
зниження системних ризиків, у цілoму пoзитивним виявився дoсвід 
застoсування активнoї дискреційнoї (у тoму числі фіскальнoї) стимулюючoї 
пoлітики у кризoвих умoвах. Так, великoмасштабні уливання ліквіднoсті 
дoпoмoгли запoбігти кoлапсу фінансoвoї системи (щo відбувся, наприклад, у 
періoд Великoї депресії), а мoнетарні й фіскальні пакети стимулюючих захoдів 
надали значну підтримку світoвoму вирoбництву. З пoгляду підвищення 
ефективнoсті макрoекoнoмічнoгo управління важливим завданням майбутньoгo 
є вдoскoналення антикризoвих механізмів з урахуванням їх впливу на 
кoрoткoстрoкoву динаміку й дoвгoстрoкoве зрoстання. 

Висновки. 
Таким чином, було встановлено пряму взаємозалежність між рівнем 

глобалізованості країни та її впливом на виникнення світових фінансових криз, 
між експортно-імпортною орієнтованістю країн та поширенням світових 



 Том 3. Выпуск 10                                                                                                                                            Экономика 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 30 

фінансових криз (так, наприклад, криза, що виникла у 2008 році в США 
поширилась майже на всі інші країни, тому що США, як одна з найбільш 
глобалізованих країн, є найбільшим світовим імпортером товарів та, 
відповідно, найбільшим експортером національної валюти). Було визначено 
значний розрив між реальним і фінансовим секторами економіки, що викликає 
біфуркації у міжнародній економічній системі координат та призводить її до 
стану нестабільності. Згідно до цього було визначено, що сучасна мoдель 
екoнoміки світу є дoсить динамічною, але, вoднoчас, дoстатньo нестійкою, що 
вийшла за рамки наявнo-дoступнoгo кoнтрoлю і перебуває у стані не лише 
перебудoви, а й хаoтичнo-плаваючій структуризації та oнoвленні, пoтребуючи 
перегляду існуючoї системи кoнтрoлю із замінoю її на кooрдинуючу 
архітектуру управління. В цій архітектурі інституції мають напрацьoвувати і 
здійснювати на міжнарoднoму рівні спільну стратегію з урегулювання та 
кooрдинації світoвoгo ринку. Йдеться, насамперед, прo рoзрoбку загальних 
правoвих нoрм, у рамках яких мoжна булo б кoнтрoлювати функціoнування 
фінансoвих структур. 

Так, в умоваx глобальної нестабiльностi трансформацiйнi процеси на 
свiтовому ринку фiнансовиx послуг вiдбуваються нерiвномiрно та призводять 
до непередбачуваниx наслiдкiв. При наростаннi процесiв глобалiзацiї кордони 
нацiональниx ринкiв фiнансовиx послуг втрачають свою значимiсть, 
посилюється iнтеграцiя циx ринкiв, пiдвищується рiвень конкуренцiї та 
лiбералiзацiї через використання новиx теxнологiй та iнновацiй, що сприяють 
взаємозв’язку попиту та пропозицiї. Регулювання циx трансформацiй на рiвнi 
нацiональниx економiк стає неможливим без запровадження нового свiтового 
фiнансового порядку, який має передбачати наявнiсть узгоджениx дiй на 
нацiональному рiвнi. 
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Summary. The scientific article is devoted to the evaluation and analysis of the impact of 

processes and the effects of globalization on the occurrence of financial crises in developed 
countries that provoke further proliferation around the world. The scientific study shows the 
interdependence between the most globalized countries, their external trade orientation and the 
emergence and spread of global crises. Crises prevention methods are studied. Ways of improving 
methods of preventing the occurrence of crises are considered. 
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Анотація. Нагальною проблемою сьогодення є забезпечення ефективності 

функціонування зернопродуктового підкомплексу, адже він є складовою частиною АПК 
України. У статті висвітлено особливості функціонування зернопродуктового 
підкомплексу; уточнено сутність понять “ефективність”, “зернопродуктовий 
підкомплекс” у тому авторському розумінні, яке дозволить презентувати в подальшому 
практичну реалізацію отриманих результатів; узагальнено деякі теоретичні аспекти 
забезпечення ефективності процесу функціонування зернопродуктового підкомплексу із 
окресленням окремих заходів щодо покращення умов його функціонування.  

Ключові слова: ефективність, зернопродуктовий підкомплекс, стратегія розвитку, 
матеріально-технічні ресурси.  

Постановка проблеми. Зернопродуктовий підкомплекс відіграє значну 
роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Він являє собою систему 
взаємопов’язаних галузей та підприємств, спеціалізованих на вирощуванні 
зерна, а також зерносховищ, підприємств з переробки зерна тощо. 

Виробництво зерна є провідним напрямом функціонування 
зернопродуктового підкомплексу за суспільним, економічним та політичним 
значеннями. Україна володіє значними потенційними можливостями щодо 
виробництва та переробки зерна. Це сприяє забезпеченню споживачів якісною 
зерновою продукцією, розвиткові агропромислового комплексу країни, 
функціонування якого має бути ефективним. У наш час зростання ефективності 
(економічної, технологічної та ін.) має досягатися шляхом узгодження 
діяльності державних інститутів місцевого самоврядування, окремих суб’єктів 
господарювання тощо з метою формування й зміцнення цього виробництва, 
його галузевої, функціональної та територіальної структур. Проте, зазначена 
проблема залишається невирішеною і потребує посиленої уваги, а також 
концентрації та координації зусиль з боку всіх учасників ринку зерна, що 
обумовлює і в черговий раз підкреслює її актуальність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми аналізу та розробки 
механізму ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу 
досліджували чимало вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме Бурєннікова 
(Поліщук) Н. В., Грідін О. В., Друкер П.  Ф., Калетнік Г. М., Лігоненко Л. О., 
Літвінова В. О., Мескон М.,  Морщенок Т. С., Саблук П. Т., Христенко Г. М., 
Ярмоленко В. О. та інші вчені. 

Дискусійними залишаються питання щодо розуміння ефективності як 
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економічної категорії, тактичні й стратегічно важливі аспекти функціонування 
зернопродуктового підкомплексу. Вбачається, що у зв’язку з новітніми 
соціально-економічними й суспільно-політичними реаліями автори публікацій 
(від окремих статей до монографій, дисертацій, посібників тощо) по-різному, 
виходячи з конкретних мети і завдань досліджень, підходять до дефініції 
“ефективність” (хоча їхні підходи, на наш погляд, найчастіше є цілком 
виправданими).  

Метою роботи є наукове обґрунтування та теоретичне узагальнення 
підходів щодо забезпечення економічної ефективності процесу функціонування 
зернопродуктового підкомплексу. 

Для реалізації мети було поставлено наступні завдання: проаналізувати 
сутність понять “ефективність”, “ефективність виробництва”, 
“зернопродуктовий підкомплекс”; дослідити деякі ґрунтовні теоретичні 
положення щодо ефективного функціонування зернопродуктового 
підкомплексу з узагальненням його основних функцій як системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Новітні соціально-економічні 
та суспільно-політичні реалії створили умови, в яких агропромисловий 
комплекс України вийшов у лідери і став одним з найважливіших секторів у 
національній економіці країни, від стабільності функціонування і подальшого 
піднесення котрого залежать, без перебільшення, перспективи розвитку всієї 
економіки, а також національна й продовольча безпека України, розвиток 
внутрішніх і зовнішніх ринків продовольчих та непродовольчих товарів, 
добробут населення. 

Поняття “ефективність” є ключовим не тільки з точки зору теорії, але й 
прикладної економіки. У своїй книзі Макконнелл К. Р. і Брю С. Л. саме через 
ефективність розкривають сутність економіки як науки, котра досліджує 
проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів [15].  

На думку Христенка Г.М., основою зернопродуктового підкомплексу є 
виробництво зерна. Саме зернова галузь є найбільш витратомісткою, проте 
прибутку отримує найменше порівняно з іншими ланками підкомплексу. 
Основною причиною такої негативної ситуації є недосконалість та 
незбалансованість системи ціноутворення на ринку зернопродуктів.  

На сьогоднішній день набуває поширення новий заготівельник – великі 
трейдери, які монополізували просування зерна до переробних підприємств і на 
експорт. При цьому вони формують цінову політику на ринку зерна [14]. 

Представник адміністративно-класичної школи менеджменту Емерсон Г. 
дотримувався погляду, згідно з яким головною турботою управлінця має бути 
ефективність [13]. 

Ми погоджуємось з Друкером П., Месконом М., Альбертом М., а також із 
Тищенко А., Бурєнніковою Н., Ярмоленком В. та іншими, що як категорія 
ефективність має дві сторони, дві складові – якісну і кількісну. Цей підхід 
відповідає ключовим положенням теорії ефективності. 

Для глибшого дослідження основних теоретичних та практичних аспектів 
стосовно ефективності функціонування зернопродуктового підкомплексу, в 
першу чергу, доцільно розглянути “ефективність” як економічну категорію, а 
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також її сутнісний зміст. Досліджуючи наукову літературу, можна помітити, що 
не існує єдиного підходу до сутності цієї категорії (табл. 1). 

Таблиця 1  
Підходи до визначення поняття “ефективність” 

Джерело Визначення 
Петті В., Кене Ф. ефективність – результативність управління стосовно 

дій суб’єкта управління – уряду держави 
Рікардо Д. ефективність – економічна категорія, яка визначає 

співвідношення результату до визначеного виду витрат 
Емерсон Г. ефективність – основна мета управління, яка визначає 

зв’язок з функціональністю підприємства 
Котарбинський Т. ефективність – це результативність, яку визначає 

загальна теорія ефективної організації діяльності 
Андрійчук В. ефективність – це результативність певної дії, процесу, 

що вимірюється співвідношенням між отриманим 
результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили 

Лігоненко Л. термін “ефективність” використовується поряд із 
терміном “результативність” як синонімічний або такий, що 
має однаковий зміст”, хоча “розмежування цих понять є 
надзвичайно важливим для оцінки ефективності 
функціонального менеджменту підприємства” 

Мочерний С. ефективність – здатність приносити ефект, 
результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як 
відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили 
цей результат 

Бурєннікова (Поліщук) Н., 
Ярмоленко В.  

ефективність економічного процесу – це економічна 
категорія, яка характеризує дієвість процесу і сам процес з 
якісної сторони і виражає співвідношення між ефектом 
(наслідком) економічного процесу і відповідними витратами; 
вона є складовою частиною результативності  

Павленко І. ефективність – комплексна оцінка кінцевих результатів 
використання трудових, матеріальних, інформаційних та 
фінансових ресурсів підприємства у виробництві товарів та 
наданні послуг за певний термін 

Жнякін  Б. та Краснова В. ефективність – це співвідношення результату (ефекту) з 
витратами 

Джерело:  узагальнено автором на основі [9]. 
 
Отже, як бачимо, існують різні підходи до визначення поняття 

“ефективність”. Одні науковці пов’язують ефективність з ефектом, інші 
розглядають ефективність як співвідношення результату та витрат, вишукують 
оновлені концепції до способів вираження кінцевого результату 
функціонування підприємств.  При цьому ефект розглядається як певна форма 
такого результату. Більшість науковців ототожнюють поняття “ефективність” і 
“результативність”. Навіть з української мови (й з російської) на англійську 
“ефективність” (відповідно “эффективность”) перекладається неоднозначно 
наступним чином: effectiveness, efficiency, а “результативність” 
(“результативность”) –  effectiveness.  

За словами Друкера П., результативність є наслідком того, що робляться 
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потрібні слушні речі; а ефективність – наслідок того, що правильно 
створюються ці самі речі. Перше і друге є однаково важливим [12].  

Погоджуємось, що однією з ключових ознак ефективності може бути 
необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності 
підприємства з найменшими витратами суспільної праці або часу [6].  

На нашу думку, функціонування підприємств має бути як 
результативним, так і ефективним. Цієї ж думки дотримуються науковці 
Лігоненко Л., Бурєннікова (Поліщук) Н., Ярмоленко В. Останні два з них 
вважають ефективність якісною складовою результативності, що, на нашу 
думку, є позитивним, оскільки саме таке розуміння  ефективності розширює 
можливості дослідження дієвості (як спроможності давати певний результат) 
процесів функціонування складних систем різних типів і рівнів. Цими 
науковцями запропоновано систему показників для вимірювання складових 
результативності [2], що є важливим для даного дослідження і подальших 
досліджень взагалі.  

У цьому контексті слід підкреслити, що ефективність процесу 
функціонування зернопродуктового підкомплексу – це категорія, котра 
характеризує з якісного боку кінцеві результати процесу функціонування 
підприємств цього підкомплексу (як підсистем відповідного ієрархічного рівня) 
у випадку застосування засобів, предметів праці і робочої сили за певний 
період.  

Зерно від виробника до споживача кінцевої продукції його переробки 
проходить складний шлях, який можна уявити у вигляді системи. Вона містить 
поруч з іншими складовими функції купівлі-продажу зерна (насіння), його 
зберігання, переробки та реалізації продукції переробки (рис.1.1). 

Застосовуючи і далі системний підхід, відзначимо, що зернопродуктовий 
підкомплекс – це система функціональних галузей, які взаємодіють між собою і 
сприяють таким позиціям: формуванню пропозиції зерна; зберіганню та 
переробці зерна на крупи, борошно, комбікорми тощо; реалізації (у т.ч. на 
експорт). Зернопродуктовий підкомплекс слугує джерелом сировини для 
підприємств з виробництва зернових. 

Грідін О.В. доречно вважає зернове господарство стратегічною галуззю 
агропромислового комплексу, що визначає в сучасних умовах рівень розвитку 
всього аграрного сектора національної економіки. Серед базової 
сільськогосподарської продукції, яка гарантує продовольчу безпеку країни, 
зерно посідає особливе місце [4]. 

Наявність невирішених архаїчних проблем та проблем, що виникли зовсім 
недавно, гальмує розвиток вітчизняного зернопродуктового підкомплексу. 
Проте, зазначені проблеми вимагають посиленої уваги та потребують 
нагального вирішення. 

Підприємствам потрібно звернути увагу на формування і використання 
умов (обставин) та факторів (рушійних сил), а також усіх можливостей 
стосовно створення доданої вартості в межах країни, а не тільки для випадку 
вивезення сировини за її межі. Це уможливлює зростання валового доходу 
підприємств та ВВП країни. Однією з таких рушійних сил є забезпечення 
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Експорт, продаж населенню та іншим споживачам  
Рис. 1.1. Функції купівлі-продажу зерна, його зберігання, переробки та 

реалізації як складові системи 
Джерело: власна розробка автора.  
 

ефективності процесу функціонування підприємств зернопродуктового 
підкомплексу, а також оновлення матеріально-технічної бази цих підприємств. 
За оцінками експертів рівень забезпечення сільського господарства тракторами, 
комбайнами та іншою технікою становить менше п’ятдесяти відсотків потреби, 
а понад 90% технічних засобів потребують негайної заміни внаслідок значної 
зношеності [4]. Тому технічне забезпечення та впровадження інноваційних 
технологій мають активізуватись у напрямку збільшення стимулювання 
інвестиційних та інноваційних процесів, що, у кінцевому випадку, впливатиме 
й на ефективність функціонування підприємств підкомплексу. 

Підприємства зернопродуктового підкомплексу мають приділити 
відповідну увагу також відтворенню природного потенціалу та покращенню 
якості використання ресурсів. Для цього доцільно запроваджувати інноваційні 
технології вирощування зернових культур, що забезпечить з часом достатній 
економічний ефект. 

Потребують достовірного та об’єктивного оцінювання усі можливі 
підпроцеси процесів функціонування підприємств зернопродуктового 
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підкомплексу, а також внутрішні й зовнішні фактори, які впливають на 
функціонування цих підприємств (наприклад, кліматичні умови, 
характеристики ґрунтів та інші фактори), з метою обґрунтування відповідних 
шляхів підвищення ефективності зазначеного функціонування. 

Висновки. У статті розглянуто деякі підходи до визначення поняття 
“ефективність”, “зернопродуктовий підкомплекс”, аналіз сутності яких 
дозволив узагальнити положення щодо питань ефективного функціонування 
зернопродуктового підкомплексу з виокремленням його основних функцій як 
системи. 

Підкреслено, що ефективність процесу функціонування підприємств 
зернопродуктового підкомплексу має важливе наукове та практичне значення 
для сільськогосподарських підприємств як елементів системи, якою є 
зазначений комплекс.  

Можна стверджувати, що поняття “ефективність” є багатоаспектним та 
комплексним поняттям, яке впливає на результативність процесу й управління 
ним; здатність приносити ефект; економічна категорія, котра визначає 
співвідношення результату і витрат та котра є якісною складовою 
результативності процесу функціонування підприємств. Оцінювання 
ефективності підпроцесів функціонування підприємств зернопродуктового 
підкомплексу за відповідними показниками (що досліджуватиметься нами у 
подальшому) уможливить визначення відповідної стратегії їхнього розвитку з 
окресленням його перспектив та прогнозів.  

Отже, ефективному функціонуванню сільськогосподарських підприємств  
(як підсистем відповідного ієрархічного рівня) зернопродуктового 
підкомплексу сприятиме розуміння того, що категорія ефективності є важливим 
поняттям, а показники, за якими вимірюється ефективність, потребують 
відповідного подальшого уточнення.   
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Abstract. The urgent problem of the present is to ensure the efficient functioning of the grain 

product subcomplex, as it is an integral part of the agro-industrial complex of Ukraine. The article 
describes the peculiarities of the functioning of the grain-product subcomplex; the essence of the 
concepts of "efficiency", "grain product subcomplex" is specified in that author's sense, which will 
allow to present in the future the practical realization of the obtained results; Some theoretical 
aspects of ensuring the efficiency of the functioning of the grain product subcomplex are 
generalized, with the outline of certain measures aimed at improving the conditions for its 
functioning. 

The unresolved problem of the present is that the growth of efficiency is not achieved through 
the coordination of the activities of state institutions of local self-government, individual economic 
entities, etc., with the purpose of forming and strengthening this production, its sectoral, functional 
and territorial structures. 

Therefore, the effective functioning of the agricultural enterprises of the grain product 



 Том 3. Выпуск 10                                                                                                                                            Экономика 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 40 

subcomplex will be facilitated by the understanding that the category of efficiency is an important 
concept, and the indicators by which it is measured needs to be further specified. 

Key words: efficiency, grain product subcomplex, development strategy, material and 
technical resources.  
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УДК 33 
     BASIC ASPECTS OF RUSSIAN ECONOMIC THOUGHT ON 

IMPROVING MANUFACTURING PROCESS AND INFRASTRUCTURE OF 
THE SECOND HALF XX CENTURY:  RETROSPECTIVE ANALYSIS 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА И 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты управленческой мысли 
российских учёных по проблемам рациональной организации и нормирования труда, 
руководства трудовыми коллективами, вопросы повышения эффективности производства 
и работы аппарата управления. 

Ключевые слова: организация управления, производственный процесс, 
инфраструктура, научные исследования, отечественная наука, социально-экономические 
проблемы, управленческая мысль. 

Обобщение результатов научных исследований в области развития 
инфраструктуры и совершенствования организации управления 
производственным процессом в отечественной науке постоянно 
систематизируется и обновляется.  

Различного рода консалтинговые фирмы, творческие группы, 
самостоятельные российские учёные, опираясь на опыт прошлых лет, ведут 
поиск путей совершенствования организации управления производственным 
процессом, развития инфраструктуры, так как производственный процесс 
представляет собой совокупность целенаправленных действий персонала 
предприятия по превращению сырья и материалов в готовую продукцию. 
Основные компоненты производственного процесса, определяющие характер 
производства: профессионально подготовленный персонал; средства труда 
(машины, оборудование, здания, сооружения и т.д.); предметы труда (сырье, 
материалы, полуфабрикаты); энергия (электрическая, тепловая, механическая, 
световая, мышечная); информация (научно-техническая, коммерческая, 
оперативно-производственная, правовая, социально-политическая).  

Необходимо отметить, что профессионально управляемое взаимодействие 
этих компонентов формирует конкретный производственный процесс и 
составляет его содержание. Производственный процесс является основой 
деятельности любого предприятия. Содержание производственного процесса 
оказывает определяющее воздействие на построение предприятия и его 
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производственных подразделений.  
С начала 1990-х годов в отечественной экономической науке идет спор 

между представителями различных направлений, каждое из которых по-своему 
определяет будущее России и пути его достижения. Положение затрудняется 
многолетним господством в стране социалистической идеологии, оказавшей 
существенное влияние как на массовое экономическое сознание, так и на 
менталитет представителей отечественной управленческой науки. В связи с 
этим несомненную научную и практическую ценность представляет обращение 
к истории отечественной управленческой мысли. 

Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что с момента перехода 
экономики нашей страны к рыночным отношениям накопленные результаты 
исследований по управлению производственным процессом, в том числе и на 
транспорте, отошли на второй план и даже предаются забвению, несмотря на 
то, что отрасль железнодорожного транспорта является подсистемой единого 
транспортного комплекса. Как отмечают Н.П. Терёшина, Б.М. Ларидус 
«эффективное функционирование железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации - основа транспортной инфраструктуры страны, - играет 
исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на 
инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, 
способствует созданию условий для обеспечения лидерства России в 
изменяющейся мировой экономической системе». [6] 

Необходимо подчеркнуть, что несмотря на возникающие социально-
экономические проблемы, опираясь на опыт прошлых лет, российские учёные 
ведут поиск путей по вопросам совершенствования и развития 
производственной инфраструктуры. С экономической точки зрения, 
«инфраструктура в масштабах экономики - совокупность отраслей 
национального хозяйства, обеспечивающих общие условия функционирования 
экономики и жизнедеятельности (автомагистрали, мосты, городские 
транспортные системы, водоочистительные сооружения, системы 
водоснабжения, аэропорты). Инфраструктура производственная - совокупность 
отраслей материально-технического снабжения, заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, всех видов грузового транспорта и связи, 
сети энергопередачи, теплопередачи, системы тепло- и водообеспечения, 
переработки информации (все части обслуживания производства и т.д.)» [1]. 

Несомненно, научную и практическую ценность представляет обращение к 
истории отечественной управленческой мысли по совершенствованию 
организации управления производственными процессами. Необходимо 
отметить, что теоретические основы науки управления развивали в своих 
научных трудах такие крупные российские ученые, как А.А. Богданов, 
А. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, П.М. Керженцев, С.Г. Струмилин, А.К. Гастев, 
О.А. Ерманский, Н.А. Витке, О.И. Непорент. Ими были разработаны 
актуальные проблемы теории и практики управления социалистической 
экономикой на начальном периоде ее становления: 

• рациональная организация труда и нормирование труда; 
• руководство трудовыми коллективами и управление людьми, 
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организация выполнения плановых заданий;  
• распределение задач, прав, обязанностей и ответственности внутри 

организации;  
• вопрос повышения эффективности производства при наибольшей 

экономии человеческой энергии и материальных ресурсов;  
• эффективность работы аппарата управления. 

Значительных успехов в вопросах совершенствования организации 
управления производственным процессом в отечественной науке добился 
отечественный социолог и философ, академик Д.М. Гвишиани. Сборник его 
избранных трудов включает две основные его работы: «Организация и 
управление» и «Мосты в будущее». Первая представляет собой 
систематическое изложение и анализ теоретических основ наиболее значимых 
научных школ менеджмента: «классической» теории управления, школы 
«человеческих отношений», современных организационных теорий, 
«индустриальной социологии». Вторая работа - книга воспоминаний и 
размышлений о прожитых годах, о многостороннем международном 
сотрудничестве периода 60-90-х гг. XX в. Она повествует об истории создания 
Международного института прикладного системного анализа (ПASA), о 
трудностях преодоления идеологической конфронтации, создании «мостов», 
позволяющих утвердить в мире разных идеологий «дух доверия и подлинной 
открытости», сделать этот мир добрее и безопаснее. 

В своей работе автор отмечал: «Я очень долго, может быть, слишком долго 
размышлял над тем, стоит ли соглашаться на переиздание своей книги 
«Организация и управление» через 27 лет после ее первого выхода в свет. 
Однако многочисленные коллеги убедили меня в том, что она не только не 
утратила научной ценности, но и обрела еще большую актуальность в свете 
нынешних потребностей организации всей общественной жизни на новых 
началах. Немаловажное обстоятельство, сыгравшее, может быть, основную 
роль в этом решении, состоит в том, что я с возрастающей тревогой наблюдаю, 
как угасает сегодня интерес к вопросам организации и управления на научной 
основе, уступая место некомпетентным и весьма далеким от науки суждениям. 
Резкое возрастание количества публикаций в области менеджмента не 
переходит в качество, а скорее наоборот. Неужели мы вновь обречены на то, 
чтобы продолжать идти вперед в вопросах организации и управления только 
методом проб и ошибок? Нельзя забывать, что именно на этой почве возрастает 
опасность скатывания к субъективизму и волюнтаризму, вместо того чтобы 
принимать научно обоснованные решения по организации всей нашей 
общественной жизни» [2] 

Нельзя не отметить вклад в изучение истории отечественной 
управленческой мысли профессора В.И. Маршева, одного из первых 
отечественных историков управленческой мысли. В его книге «История 
управленческой мысли», вышедшей в свет в 1987 году в издательстве 
Московского государственного историко-архивного института (ныне 
Российского государственного гуманитарного университета), рассматриваются 
методологические и специфические проблемы истории управленческой мысли. 
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Автор отмечает, что «характерной чертой историко-экономических 
исследований советской эпохи являлась откровенная апологетика марксизма и 
осуждение всего того, что противоречило или противодействовало этому 
учению» [3]. 

Не свободно от данного подхода одно из интереснейших и 
фундаментальных диссертационных исследований Э.Б. Корицкого «Развитие 
марксистско-ленинской теории управления общественным производством в 
советской экономической литературе 1980-х годов (методологический аспект)» 
Автором предпринята попытка определить главные направления развития 
отечественной управленческой мысли, вклад ее представителей в науку, 
решение задач социалистического строительства.  

В своей работе автор подчёркивает, что «наука, обращенная в прошлое, 
может и должна давать «полезные уроки», но при этом мы не вправе упускать 
из ноля прения и другую, более общую задачу - поиск истины. «Истина сама по 
себе имеет значение без каких-либо вопросов о прямой пользе. Польза придет, 
отыщется без призыва, если истина будет находиться сама по себе, сама для 
себя» [4]. 

Необходимо отметить, что широкое распространение в семидесятые годы 
прошлого столетия получила концепция хозяйственного механизма, 
сторонниками которой были Л.И. Абалкин, П.Г. Бунич и др. Одной из первых 
работ этого периода была монография Л.И. Абалкина «Хозяйственный 
механизм развитого социалистического общества». Суть данного исследования 
сводилась к изучению реально функционирующего хозяйственного механизма 
социалистического общества. В ряде работ Л.И. Абалкин исследовал 
сущностные характеристики хозяйственного механизма и его особенности в 
условиях различных способов производства. Предпосылкой рассмотрения 
хозяйственного механизма как экономической категории послужило выделение 
в системе производственных отношений двух подсистем: социально-
экономических, представляющих собой отношения собственности, и 
организационно-экономических отношений, возникающих в процессе 
общественного разделения труда. В его работах показано диалектическое 
единство социально-экономических и организационно-экономических 
отношений: собственность выражает сущностный слой; организационно-
экономические отношения располагаются во внешнем слое производственных 
отношений и служат формами реализации отношений собственности. Они 
активно взаимодействуют с производительными силами и надстройкой. 
Следовательно, организационно-экономические отношения, с одной стороны, 
порождены развитием производительных сил, с другой — представляют собой 
форму проявления и реализации отношений собственности. В своей работе 
Л.И. Абалкин писал, что «находясь между производительными силами и 
отношениями собственности, они их связывают, и через них производительные 
силы воздействуют на производственные отношения, и наоборот. В то же время 
через организационно-экономические отношения взаимодействуют базис и 
надстройка» [5] 

Развернувшаяся дискуссия в периодической печати того времени, в том 
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числе в журналах: «Вопросы экономики», «Эко», «Экономические науки», 
показала не только своевременность и актуальность выдвинутой идеи, но 
важность ее практической значимости как весомого вклада в теорию 
управления социалистическим производством. 

Непосредственно научное управление, точнее, теория управления как 
направление, стало прерогативой экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Здесь лидировал Г.Х. Попов. Его работа «Проблемы 
теории управления» (1970 г.) положила начало основам разработки собственно 
теории управления социалистическим производством.  

Авторы отмечают, что каждое из направлений не только четко 
обусловливало свою концептуальную основу, но и опиралось на базовые 
теоретические разработки, по мере необходимости дополняло их и проникало в 
другие направления, если обнаруживались «белые пятна» в том или ином 
аспекте исследований.  

Можно предположить, что научно - технический прогресс сыграл 
большую роль в развитии инфраструктуры и совершенствовании организации 
управления производственным процессом.  

Однако, несмотря на серьезный интерес, проявленный в последние годы к 
истории отечественной экономической мысли второй половины XX века, новые 
оценки прошлого еще не сложились в стройную систему. Эта история, 
безусловно, нуждается в дальнейшем изучении и научной систематизации. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы необходимости совершенствования 

веб-сайта предприятия, использования e-mail рассылки и возможностей социальных сетей с 
целью повышение лояльности потребителей. Авторами предлагается метод определения 
влияния маркетинговых мероприятий на изменение показателей производственно-
финансовой деятельности предприятия. В качестве исследуемого объекта выступало 
белорусское открытое акционерное общество «Знамя индустриализации». 

Ключевые слова: лояльность потребителей, коммуникационная политика, сбытовая 
деятельность, интернет-продвижение, e-mail рассылка, экспертный метод опроса. 

Проблема повышения конкурентоспособности предприятиями на 
современном этапе развития рыночной экономики весьма актуальна и связана с 
его продвижением в интернет-пространстве [1].  

Неоспоримо утверждение того, что сайт – это лицо предприятия, его 
инструмент работы в интернете и площадка на виртуальном рынке. 
Качественный сайт отражает все важные черты и особенности сферы 
деятельности предприятия и его ориентированность на целевую аудиторию. По 
сайту потенциальный клиент формирует свое впечатление о производителе, 
товаре, отношении к клиенту, занимаемом положении на рынке и будущих 
возможностях. 

Однако среди многих руководителей предприятий бытует мнение, что 
достаточно создать сайт, и он тут же начнет приводить новых клиентов и 
обеспечивать бизнес покупателями. Создание ресурса – лишь отправная точка, 
важнее – его раскрутка и продвижение. 

Для успешного продвижения веб-сайта необходим четкий план, 
основными пунктами которого являются: поисковый аудит, анализ 
конкурентов, анализ юзабилити, подбор семантического ядра, внутренняя и 
внешняя оптимизация [2]. 

В данной статье авторами предлагается совершенствование веб-сайта 
такого известного белорусского предприятия как ОАО «Знамя 
индустриализации».  

В настоящее время ОАО «Знамя индустриализации» является крупнейшим 
предприятием Республики Беларусь по производству верхней мужской и 
женской одежды. Предприятие входит в состав Белорусского государственного 
концерна по производству и реализации товаров лёгкой промышленности 



 Том 3. Выпуск 10                                                                                                               Менеджмент и маркетинг 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 48 

«Беллегпром». Продукция, производимая предприятием, представлена на 
рынке следующими торговыми марками: Dominion (классическая мужская 
одежда) и Viva Lady (женская классическая одежда).  

На сегодняшний день у предприятия создан собственный веб-сайт, 
который представляет собой скучную статическую картинку, не несущую 
важной информации ни для потребителя, ни для потенциального партнера. Это 
мертвый сайт, у которого нет цели «ведения разговора» с внешней средой. 

Чтобы сайт «заработал» предлагается его следующее усовершенствование. 
Прежде всего, сайт должен быть выдержан в гармоничной цветовой гамме. В 
него должна быть добавлена строка «поиск» в правом верхнем углу.  Заголовки 
«мужчины», «женщины», «дети»  – разбиты на сегменты одежды. То есть, 
пользователь, наведя курсор на строку «мужчины» видит, что ему 
предлагается: брюки, пиджаки, куртки, пальто и т.д. 

Также, обязательно должно быть добавлено крупные фото моделей 
одежды с указанием их цен. Ниже приводится описание коллекций с крупной 
иконкой «смотреть сейчас». Например, женская коллекция: «Ваш идеальный 
гардероб начинается здесь: от нестрогих моделей до деловых платьев. Модные 
бренды от ОАО «Знамя индустриализации»: последние актуальные новинки из 
наших брендовых коллекций». 

Предлагается также добавить новую функцию: «Сам себе стилист». Здесь 
покупатель сможет подобрать себе свой собственный гардероб, исходя из 
представленных на предприятии моделей. Это, своего рода, игра, которая 
придётся по вкусу как взрослым, так и детям. «Посмотри одежду, которая тебе 
нравится, нажми кнопку «лайк», чтобы добавить ее в свою коллекцию, и ты 
сможешь создать свой собственный идеальный стиль». 

Ниже приводится вся контактная информация о предприятии, с которой 
может ознакомиться потенциальный потребитель; содержится ссылка на ранее 
созданные покупателем собственные стили; переход по ссылкам на страницы 
предприятия в других социальных сетях.  Также немаловажно добавить 
крупную вывеску «Сотрудничество», где оптовые магазины или предприятия 
смогут стать партнёрами ОАО «Знамя индустриализации». 

Не секрет, что привлечение новых клиентов стоит дороже, чем удержание 
существующих. Поэтому предприятию не только стоит фокусировать усилия на 
расширении рынка сбыта, но и работать с уже состоявшимися покупателями, 
которые могут обеспечить высокие продажи при меньших затратах. Для ОАО 
«Знамя индустриализации» предлагается E-mail рассылка, в контенте которой 
будут использованы как ходовые модели одежды предприятия, так и не самые 
востребованные, для увеличения объемов их продаж. Главным инструментом 
рассылок будут выступать именно информационные письма, повышающие 
лояльность к бренду. При этом важно продолжить знакомить покупателя с 
брендом ОАО «Знамя индустриализации» и новостями предприятия. 

Для запуска E-mail рассылки, предприятию предлагается воспользоваться 
сервисом GetResponse. Первый месяц пользования данным сервисом бесплатен, 
далее, при необходимости, возможен выбор необходимой формы пользования 
сервисом. За этот период можно выявить количество откликов. 
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В ходе анализа коммуникационной политики ОАО «Знамя 
индустриализации» было выявлено, что предприятие практически не 
использует возможности социальных сетей для продвижения производимой 
продукции. Так к примеру, число подписчиков аккаунта предприятия в 
социальной сети Instagram составляет лишь 72 человека. 

Таким образом, предприятию рекомендуется  предпринять меры по 
расширению базы потенциальных подписчиков в социальных сетях. В связи с 
этим предлагается разместить гиф-сторис на площадке Instagram в качестве 
рекламы бренда ОАО «Знамя индустриализации».  

Доказано, что лучший способ увеличить и укрепить аудиторию – это 
создать высококачественные материалы, связанные с потребностью, которые 
пользователи хотят видеть в своих лентах. Если аккаунт популярный – то 
пользователи без труда смогут найти аккаунт предприятия. При этом 
применяется именно гиф-сторис, так как, как показывает статистика, просто 
фото или картинка привлекает меньше внимания, чем информативный мини-
ролик или гиф-картинка. 

Очень важно, чтобы  при проведении любых маркетинговых мероприятий 
предприятием был получен экономический эффект.  

Экономический эффект от внедрения предлагаемых мероприятий может 
быть определен экспертным путем.  При этом сначала проводится 
анкетирование предполагаемых экспертов. Предложенная экспертам анкета, 
может состоять из трех пунктов: определение компетентности эксперта; 
прогнозирование экспертом изменения показателей деятельности предприятия; 
личные данные эксперта. 

При прогнозировании влияния предложенных мероприятий на показатель 
выручки предприятия, на первом этапе происходил подбор экспертов и 
формирование экспертной группы. В качестве экспертов выступали: ведущие 
специалисты отделов маркетинга ОАО «Знамя индустриализации», ОАО 
«Свiтанок» и ОАО «Чаровница» со стажем работы не менее 3 лет.  

Оценка компетентности экспертов происходила на основе оценочной 
шкалы, в которой глубина знания проблемы оценивалась от 0 до 5 баллов (0 - 
не имею представления о проблеме, 5 - имею полное представление о проблеме, 
компетентен по всем вопросам изучаемой проблемы). 

Пригодность экспертов определялась по методу самооценки на основе 
коэффициента компетентности эксперта (1). Чем ближе коэффициент 
компетентности эксперта к 1, тем выше достоверность его оценки [1]. 

maxО
СK о

c =  ,                                                         (1) 

где Кс – коэффициент компетентности эксперта; Со – самооценка, 
характеризующая степень знакомства эксперта с проблемой, балл; Omax – 
максимально возможная  самооценка, 5 баллов. 

 
В результате проведенного анкетирования экспертов, был получен средний 

коэффициент компетентности группы равный 0,86. Рассчитанный средний 
коэффициент компетентности экспертов высокий, поэтому оценка, данная 
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экспертной группой, будет достоверной. 
На втором этапе компетентные эксперты оценивали влияние 

предложенных мероприятий на изменение объемов выручки, полученной от 
реализации продукции предприятием (табл. 1).  

Таблица 1 
Прогнозные значения изменения объемов реализации 

Мероприятие Значение, % 
Совершенствование веб-сайта предприятия 1,05 
Использование E-mail рассылки 0,81 
Размещение гиф-сторис на площадке Instagram 0,97 

Авторская разработка 
 
При использовании экспертного метода необходимо установить 

согласованность мнений экспертов. Степень согласованности мнений экспертов 
определялась по формуле коэффициента вариации (2): 

100×=
cY

V δ

,       (2) 
где V - коэффициент вариации; δ - среднеквадратическое отклонение 

оценок; Уc - среднее значение оценки. 
Если значение коэффициента вариации меньше 40%, считается, что 

мнения экспертов достаточно согласованы и среднюю оценку экспертов, можно 
использовать для практических целей.  

В табл. 2 представлены результаты расчетов среднеквадратических 
отклонений оценок экспертов (δ) и коэффициента вариации (V). 

Таблица 2 
Результаты расчетов 

Мероприятие Значение показателя 
δ V, % 

Совершенствование веб-сайта предприятия 0,12 11,4 
Использование E-mail рассылки 0,17 21,0 
Размещение гиф-сторис на площадке Instagram 0,29 29,9 

Авторская разработка 
 
Таким образом, мнения экспертов по всем мероприятиям достаточно 

согласованы (менее 40%), т.е. нет смысла проводить последующие туры, а 
полученные средние прогнозируемые значения увеличения объемов реализации 
продукции предприятием можно использовать для практических целей. 

 
Вывод 
В работе рассмотрен вопрос необходимости совершенствования веб-сайта 

белорусского ОАО «Знамя индустриализации» и предложен вариант доработки 
оформления Landing page веб-сайта. С целью повышения лояльности 
потребителей к выпускаемым предприятием брендам рекомендовано 
использование e-mail рассылки, при этом акцентировалось внимание на 
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использовании сервиса GetResponse. Также в результате анализа 
коммуникационной политики предприятия было выявлено, что оно 
практически не использует возможности социальных сетей для продвижения 
производимой продукции. Исходя из этого, было предложено разместить гиф-
сторис на площадке Instagram в качестве рекламы ОАО «Знамя 
индустриализации». 

При определении экономического эффекта от внедрения предлагаемых 
мероприятий рекомендуется использовать  экспертный метод оценки. При 
прогнозировании изменения выручки предприятия рассчитана степень 
согласованности мнений экспертов  и  получены средние прогнозные значения 
увеличения объемов реализации продукции. 
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Abstract. It was investigated the question of the need to improve the website of the company 

and proposed the option of the design improvement of the Landing page. For the company it was 
recommended the use of e-mail newsletters. For greater awareness of consumers of JSC "Znamya 
industrializatsii" it was offered to place GIF-stories on the Instagram. 

In determining the economic effect, the use of expert evaluation method is recommended. 
When predicting changes in the company's revenue, the degree of consistency of experts' opinions is 
calculated and the average forecast values of increasing the volume of sales are obtained. 

Key words: customer loyalty, communication policy, sales activities, Internet promotion, e-
mail newsletter, expert survey method. 
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Анотація. В роботі досліджено особливості та проблеми розвитку рекреаційно-
туристичного потенціалу як базової основи рекреаційної та туристичної діяльності 
територій природно-заповідного фонду, а  також сучасні форми  управління рекреаційною 
діяльністю. Проаналізовано міжнародні підходи та методології виконання 
природоохоронної місії та сталого розвитку рекреаційної діяльності. Запропоновано 
формалізоване представлення природоохоронного проекту та побудований кортеж 
раціонального розподілу рекреаційних ресурсів в межах зон регульованої рекреації. 

Ключові слова: рекреація, рекреаційна діяльність, рекреаційно-туристичний 
потенціал, рекреаційні ресурси, природно-заповідний фонд, модель, кортеж, менеджмент, 
туризм.  

Вступ. Питання приросту доходів на державному та регіональному рівнях 
є актуальним питанням сьогодення. Одним із напрямків вирішення такої 
проблеми є вивчення потенційних ресурсних можливостей територій регіонів, а 
відтак виникає сенс вести мову про стан рекреаційно-туристського потенціалу 
регіонів, оскільки рекреаційне природокористування в світовому масштабі 
відноситься до найяскравішого прикладу комплексного вирішення екологічних, 
економічних і соціальних проблем суспільства. І цілком логічним є твердження, 
що збереження екосистем у стані, найбільш наближеному до природного, 
раціональне використання природних ресурсів є основою екологічно 
збалансованого розвитку рекреаційної галузі країни [1]. 

Прогнозується, що у 2020 р. у світі подорожуватиме 1,6 млрд. туристів. 
Вже сьогодні завдяки розвитку туристичної індустрії створено близько 150 млн. 
робочих місць. Більш ніж у чверті країн доходи від туризму складають 
«базову» статтю в бюджеті.  
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Україна має унікальні рекреаційні ресурси, тому особливої уваги 
вимагають її природно заповідні території. Знання про рекреацiйно–туристськi 
території, вимоги до їх розвитку – одна з головних вимог до управління 
рекреаційно-туристським потенціалом і менеджерів туризму. Тому виникає 
об’єктивна необхідність досліджень ефективного використання природних 
ресурсів природно-заповідного фонду як для розвитку туризму, так і для 
економічного збагачення розвитку регіонів країни. 

Найбільш глибоко і системно теоретичні питання оцінки розвитку 
туристично-рекреаційних регіонів, планування та розміщення територіально-
рекреаційних систем досліджуються фахівцями у сфері економіки. Поняття, 
структуру, особливості, територіальне розміщення туристично-рекреаційних 
ресурсів висвітлюють у своїх працях: А.С. Краєвська, І.М. Дишловий, ВМ. 
Кислий, О.О. Бейдик, Е.Л. Файбусович, А.Ю. Литовченко, В.Г. Гуляєв, В.Ф. 
Данильчук; особливості розвитку територіально-рекреаційних систем – М. 
Долішній, В. Євдокименко, І. Смаль, Н. Недашківська, М. Пістун, В. Стеченко, 
О. Шаблій. Питання районування та кластеризації курортно - рекреаційного 
комплексу знайшли відображення у працях І. Бистрякова, М. Войнаренка, Т. 
Галушкіної, Є. Хлобистова, Т. Цихан, Л. Чернюк, Л. Черчик, В. Шевчука.  

Розгляд теоретико-методологічних розробок в частині туристично- 
рекреаційної класифікації територій доводить, що переважна частина 
дослідників вивчають потенціал галузі на основі ресурсного підходу. Деякі 
вчені вбачають потенціал туристичної галузі у загальній структурі 
економічного потенціалу регіону; інші вважають економічний потенціал 
складовою потенціалу туристичної і рекреаційної сфери. Разом з тим, існує 
потреба у поглибленому науковому дослідженні теоретичних аспектів 
формування методики державного регулювання розвитку туризму на 
регіональному рівні, визначенні пріоритетів та окресленні шляхів підвищення 
ефективності управління комплексним використанням рекреаційно-
туристичного потенціалу регіонів України. Розуміння окреслених аспектів 
вимагає ефективних дій у напрямку формування та реалізації туристичної 
політики для забезпечення подальшого перспективного розвитку галузі, а також 
вимагає всебічних досліджень різноманітних аспектів державного управління її 
розвитком, особливо на регіональному рівні. 

Основний текст. Україна має достатній природний потенціал туристично-
рекреаційних ресурсів для того, щоб стати країною з розвиненою туристичною 
індустрією. Однак ступінь його використання порівняно з туристично 
розвиненими країнами й досі є незначним. Так, якщо надходження від 
міжнародного туризму в США перевищують $ 74 млрд, Франції та Іспанії - $ 40 
млрд, Італії - $ 35 млрд, то в Україні - близько $ 1 млрд. Особливо показовими у 
цьому контексті є наявні розбіжності в обсягах доходів від туризму на одну 
особу, наприклад, в Австрії та Гонконгу - близько $ 2000, Іспанії та Бельгії -$ 
500-700, в Україні, - близько $ 20 [2]. Внесок туризму у ВВП складає від 2 до 
12% у розвинутих країнах з диверсифікованою економікою, до 40% ВВП в 
країнах, що розвиваються, і близько 70% – в малих острівних державах.  

Прогнозується, що внесок туризму в ВВП світу в цілому зросте з 9,85 у 
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2014 до 10,5% у 2025 році, і з 9,4% до 10,7% у сфері зайнятості. Це можна 
пояснити зростанням попиту з боку країн з ринками, що формуються, та 
зростаючою часткою споживчих витрат, що спрямовуватимуться у туристичну 
галузь. Крім того, на ці показники можуть вплинути державні і приватні 
інвестиції в інфраструктурні проекти. Якщо ж відстежити частку регіонів у 
сукупному ВВП туристичної галузі, за прогнозами Всесвітньої ради подорожей 
і туризму на період 2012-2022 рр., найбільший приріст відбуватиметься за 
рахунок країн, що розвиваються в азійському регіоні, а саме в північно-східній 
та південній Азії. При цьому, відзначається потенціал країн Африки на південь 
від Сахари, чия частка в глобальному ВВП галузі, за прогнозами, подвоїться.  

Результати проведених досліджень СОТ передбачають, що туристичний 
рух до 2024 року виросте до 1,6 млрд. туристів в рік, які витрачатимуть 2 
трильйони доларів США, тобто 5 млрд. в день. Повний внесок туризму до ВВП 
країни представлений на рисунку 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Повний внесок туризму до ВВП країни [3;4] 

 
Згідно з оцінкою ландшафтних ресурсів України потенційний фонд 

природоохоронних, оздоровчих і рекреаційних територій складає 12,1 млн. га, 
тобто 20% площі її території, відповідає міжнародним показникам 
раціонального збереження природно-рекреаційних ресурсів. За статистичними 
даними в Україні діє 19 національних природних парків, та 45 регіональних 
ландшафтних парків [4].  

Формалізовано будь-який природоохоронний проект пропонується 
авторами представляти у вигляді наступного кортежу: 

      

                               ,,,,,,,Pr TRSE,ZRFYΩ=                                             (1) 
Де Ω – цільова функція проекту; Y – комплекс робіт; F – екологічний 

результат проекту; R – соціальний результат проекту; E – економічний 
результат проекту; Z – фінансові витрати на проект; RS – ресурси проекту; T – 
часові рамки проекту. 

Для побудови ефективної моделі управління рекреаційно-туристичного 
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потенціалу слід враховувати наступні територіальні особливості та вимоги. 
Рекреаційна діяльність прийнятна в зонах регульованої та стаціонарної 
рекреації, туристська – в зонах регульованої рекреації. Особливості режиму 
рекреаційного використання ресурсів цих зон відображені в ст. 21-38 закону 
України «Про природно-заповідний фонд України», в яких зазначено, що 
спеціальне використання природних ресурсів здійснюється в межах ліміту. 
Ліміт визначається граничним навантаженням та терміном використання 
природних ресурсів в залежності від їх особливостей. Такі вимоги 
ускладнюють управління проектами в межах рекреаційних зон.  

Моделювання зонування виконується в залежності від структури території 
парків. В наукових колах розрізняють три основні типи моделей зонування: 
концентричний, лінійний та поліцентричний. Для використання рекреаційних 
територій розробляються допустимі межі рекреаційного навантаження. Такі 
межі визначаються нормативами рекреаційного навантаження щодо 
функціональних зон паркової території. За функціональними ознаками для 
паркових територій встановлено граничне навантаження від 20 до 150 осіб на 
гектар. Крім встановлення граничних розмірів рекреаційного навантаження 
введено поняття лімітування з метою допустимого використання природних 
ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Під час 
встановлення лімітів в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях 
враховуються межі територій та кількість рекреантів з урахуванням ступеня 
рекреаційного навантаження на ці території. Ліміт на певний вид природних 
ресурсів може бути короткостроковим - до 1 року, і довгостроковим - від 1 до 
10 років, в залежності від категорії території та цілі об'єкта, а також 
рекреаційних особливостей природних ресурсів [5].  

Авторами запропонований кортеж 2 в якості регулювання розвитку 
рекреаційно-туристичного потенціалу та раціонального розподілу рекреаційних 
ресурсів в процесі розвитку туризму в межах зон регульованої рекреації, який 
можна прийняти за основу для побудови математичної управлінської моделі 
ефективного розвитку рекреаційно-туристських регіонів. 

  

                        ,,,,,,,Re crrrz PRREKRTSNCg =                                               (2) 
де  Сz– сектор зони; Nr– норма рекреаційного навантаження; S–площа 

сектора зони; Tr–тривалість рекреаційного природокористування в секторі 
зони; REKR–кількість рекреантів в заданому секторі зони; R–рекреаційне 
навантаження на сектор зони;  P–якість природного ресурсу сектора зони. 

 
Доволі часто, за міжнародним досвідом, на основі бази даних про 

територію, її ресурси та туристичні потоки будується математична модель, що 
дозволяє маніпулювати існуючими важелями управління і створювати нові з 
метою оптимізації структури природокористування в відповідності до критеріїв 
сталого розвитку.  

Таким чином, для раціонального природокористування на шляху 
стабільного та ефективного розвитку рекреаційно-туристичних регіонів акцент 
повинен ставитись на сталому розвитку, що забезпечує визначений тип 
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рівноваги, тобто баланс між соціально-економічними та природними 
складовими.  

Здійснений авторами аналіз співвідношення просторових характеристик 
екотуристичного рекреаційного продукту з елементами інфраструктури 
показав, що в рекреаційно-туристичну діяльність задіяні, переважно, 
туристичні об'єкти з найкращою транспортною доступністю. Тому важливу 
роль для подальшого розвитку ринку туристичних послуг в Україні відіграють 
транспортні шляхи. Забезпечення й облаштування транспортними мережами 
залишається в Україні на низькому рівні. На кожні 1000 км2 території припадає 
лише 282 км автомобільних доріг і 29 км залізниць. Лише 2% доріг України 
можна розглядати як такі, що відповідають європейським стандартам, всього 90 
км із них відповідають так званому автобану або «експрес-шосе».  

З точки зору ефективності інвестицій цікавий приклад Туреччини, яка 
витрачають лише 0,5% свого бюджету на розвиток туризму, при цьому потік 
туристів набагато вище, ніж в Україні. Прикладом застосування державних 
інвестицій на виконання програми туристичного розвитку є муніципалітети у 
Бразилії, коли уряд за 4 роки інвестував 8 млрд. дол. у туристичні ресурси на 
відновлення екології, історичних територій, архітектурних пам'яток. У 
результаті Бразилія стала країною, привабливою для інвесторів, приватні 
інвестиції тільки за один рік досягли 6 млрд. дол., а доходи від туристичної 
галузі в цій країні склали 31,9 млрд. дол.. Як правило, приватний сектор 
інвестує кошти у невеликі проекти (заклади розміщення, заклади харчування, 
надання додаткових послуг). 

В Україні відомі успішні практики розвитку заповідних об’єктів.  
Так відомі туристичні об'єкти України - заповідники Асканія-Нова і 

Подільські Товтри сьогодні входять до числа лідерів всесвітнього конкурсу «7 
нових природних чудес світу». Українські природні чудеса успішно 
конкурують з відомими пам'ятками, як Ніагарський водоспад між Сполученими 
Штатами і Канадою або Бар'єрний риф Австралії. Асканію-Нову щорічно 
відвідують близько 100 тисяч чоловік в рік, Подільські Товтри - більше 30 
тисяч. Унікальні рекреаційні ресурси налічуються також в Карпатах, 
Прикарпатті і Закарпатті. Успішною практикою використання природних 
ресурсів є будова екологічних стежок.  

Недосконала система фінансування розвитку рекреаційних територій 
природно-заповідного фонду викликала гостру необхідність у формуванні нової 
системи управління охоронними територіями, враховуючи всі їх функції. 
Оскільки ландшафтні природні парки та інші об'єкти природно-заповідного 
фонду є бюджетними, результати здійснення туристсько-екскурсійної 
діяльності на їх територіях наразі недостатньо ефективні з точки зору 
поповнення для цих цілей обласних та місцевих бюджетів. Тому актуальності 
набуває і управління фінансовими потоками на цих територіях. Важливим 
підходом для будови моделі управління розвитку рекреаційно-туристських 
регіонів є безпосередньо форма розвитку.  

Висновки. Відтак, проведені авторами дослідження доводять, що наразі 
бракує інструментів оптимізації проектних рішень щодо рекреаційного 
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природокористування для розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу 
парків та природно заповідних зон. Тому першочерговим завданням постає 
оптимізація рекреаційного використання території з перерозподілом потоків 
відпочиваючих в межах рекреаційних зон парків природно-заповідного фонду 
для стійкого збалансованого розвитку їх рекреаційно-туристичного потенціалу. 
З цією метою авторами розроблений та запропонований кортеж в якості основи 
для побудови математичної управлінської моделі ефективного розвитку 
рекреаційно-туристських регіонів. При цьому, така управлінська модель 
повинна вирішувати ще і наступну задачу, що вибудувалась в результаті 
досліджень. А саме, виявлено, що науково-методичні підходи економістів до 
розвитку ресурсів розглядаються диференційовано, в окремих рекреаційних 
зонах. Але, враховуючи, що основою ефективного розвитку рекреаційно-
туристської діяльності є рекреаційно-туристичний потенціал, то виникає 
необхідність досягнення інтегрованого ресурсного розвитку з системним 
підходом до його формування, побудови зональної взаємодії потенційних 
можливостей паркових територій. Зокрема, в залежності від територіальних 
ресурсних можливостей, виникає об’єктивна необхідність в обранні вдалої 
форми їх розвитку, на основі якої має будуватись відповідна модель 
управління.  

Найбільш привабливим, на думку авторів, є формування кластерів, які 
повинні вирішувати транспортні, фінансові та інші перераховані задачі. 
Унікальність умов, наявність специфічних обмежень, систем адміністративного 
контролю, складність реалізації в умовах обмежених ресурсів зумовлюють 
необхідність глибоких структурних змін в управлінні розвитком рекреаційно-
туристичного потенціалу в межах регіональних ландшафтних парків України, 
розробки методологічних основ управління розвитком потенціалу як базової 
основи рекреаційної та туристичної діяльності територій природно-заповідного 
фонду.  
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Abstract. In the scientific article, the authors argue of the study prove that at the moment 

there is a lack of tools for optimizing design decisions for recreational nature use for the 
development of recreational and tourist potential of parks and natural reserve areas. Therefore, the 
priority task is to optimize the recreational use of the territory with the redistribution of flows of 
tourists within the recreational zones of parks nature reserve fund for sustainable balanced 
development of their recreational and tourist potential. To this end, the authors have developed and 
proposed a tuple as the basis for constructing a mathematical management model for the effective 
development of recreational and tourist regions. At the same time, such a management model must 
also solve the next task that was built as a result of research. Namely, it was discovered that the 
scientific and methodological approaches of economists to the development of resources are 
considered in a differentiated way, in some recreational zones. However, considering that the basis 
of effective development of recreational and tourist activity is the recreational and tourist potential, 
then there is a need to achieve integrated resource development with a system approach to its 
formation, construction of zonal interaction of potential opportunities of park territories. In 
particular, depending on the territorial resource capabilities, there is an objective need for 
choosing a successful form of their development, on the basis of which a corresponding model of 
management should be developed. The most attractive, according to the authors, is the formation of 
clusters, which should solve transport, financial and other listed tasks. The uniqueness of the 
conditions, the existence of specific constraints, administrative control systems, the complexity of 
implementation in the conditions of limited resources make the need for profound structural 
changes in the management of the development of recreational and tourist potential within the 
regional landscape parks of Ukraine, the development of methodological bases for managing the 
development of potential as the basis of recreational and tourist activities of territories nature 
reserve fund. 

Keywords: recreation, recreation, recreational tourism, recreational resources, natural 
reserve fund, model, tuple, management, tourism. 
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Аннотация. В данном докладе впервые поставлена проблема развития 

информационного общества правового государства в поле политологической науки. В 
рамках этого сформулирована постановка проблемы, основные факторы актуальности 
развития информационного общества, особенности его совершенствования с учетом 
активных изменений информационной и политической сфер. 

Ключевые слова: информация, информационное общество, правовое государство, 
политологическая наука. 

Вступление. 
В Послании Президента Федеральному Собранию, глава государства 

отметил, что «…..в мире сегодня накапливается громадный технологический 
потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении 
качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры 
и государственного управления. Насколько эффективно мы сможем 
использовать колоссальные возможности технологической революции, как 
ответим на её вызов, зависит только от нас…» [1]. Обеспечение информацией, 
информационными продуктами и услугами требуемого качества неразрывно 
связано с развитием национального и международного информационного 
пространства, информационной сферы (среды), формируемых на основе 
широкого внедрения современных информационно-телекоммуникационных 
технологий (ИКТ), что, в свою очередь, обуславливает видоизменение, 
трансформацию и развитие существующих, а также появление новых 
общественных отношений, политических процессов и политических 
механизмов общества, его государственно-гражданских институтов, 
являющихся по сути информационными, и в целом определяющими новый 
уровень развития общества, называемого сегодня информационным (ИО). 

Современное развитие информационного общества правового государства, 
их политической, социальной, экономической, внешнеполитической, военной, 
технологической и других систем происходит в условиях совершенствования 
деятельности органов государственной власти, их правового и 
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организационного обеспечения, усложнения политических, социальных, 
экономических процессов, роста преступности, террористических угроз, 
техногенных катастроф как внутри страны, так и в зарубежных странах. Эти 
условия, в свою очередь, требуют устойчивого, непрерывного и оперативного 
управления, принятия эффективных политических, экономических, военных, 
производственных и иных жизненно важных решений для обеспечения 
комплексной безопасности государства. Такое управление обусловливает 
необходимость повышения требований к качеству информации, 
информационных продуктов и услуг циркулирующей во всех материально-
энергетических и информационной сферах и видах деятельности личности, 
общества и государства, его политической системы на основе эффективного 
политико-правового   регулирования в этих сферах.  

Основной текст. 
Одним из основных условий и необходимых признаков существования и 

развития информационного общества, его политической, социальной, 
экономической и других систем является обеспечение соответствующих 
информационных прав личности, общества и государства, на основе развития и 
совершенствования политико-правового базиса информационной сферы, 
обеспечивающей наиболее полное удовлетворение информационных 
потребностей, реализацию прав субъектов общественных отношений, а также 
реализацию эффективных политических, социальных, экономических и других 
процессов.  

Формирование, обеспечение и предоставление полной, достоверной 
своевременной, безопасной и релевантной информации, информационных 
продуктов и услуг, является сегодня необходимым условием и основой 
эффективной деятельности личности, общества, национального государств, их 
союзов и, в целом всего мирового сообщества, а также обеспечения их 
информационной безопасности.  

Важным подтверждением эффективного развития политической и 
информационной сферы в России являются создание достаточно полного 
информационно-правового базиса (законодательства) и его ориентация на 
качественное содержание, гармонизация с динамичными изменениями 
общественно-политических отношений, оперативное политико-правовое 
реагирование на угрозы и вызовы современному обществу, оперативное 
принятие концептуальных нормативных документов, в том числе по стратегии 
развития информационного общества (2017 г.), государственной программы по 
развитию информационного общества до 2020 года (2014 г.), других актах. 

Несмотря на такое, сложившееся состояние политико-правового базиса 
регулирования информационной сферы, необходимость его дальнейшего 
совершенствования и развития предполагает прежде всего наличие и 
регулярное развитие эффективного политико-правового инструментария в том 
числе теоретических, методологических основ, что и обусловливает 
актуальность и своевременность постановки и решения проблемы 
развития информационного общества в контексте политической науки. 
Подтвердить и доказать искомую актуальность можно следующими факторами:  
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– устойчивой тенденцией внедрения практически во все материально-
энергетические и информационную сферы и виды деятельности личности, 
общества и государства информационно-телекоммуникационных технологий 
(ИКТ), и созданных на их основе глобальных, национальных, региональных и 
локальных информационно-телекоммуникационных сетей и систем (ИТКС) 
различных классов и назначения, в том числе автоматизированных систем 
обработки информации и управления (АСОИУ) являющихся информационно-
технической основой объектов информатизации; 

– динамичным развитием рынка информационных продуктов и услуг, 
лежащих в основе развития материально-энергетического мирового и 
национального производств, социально-политического, экономического, 
научного развития мирового сообщества и отдельных государств; 

– формированием и динамичным развитием международного 
информационного пространства и его составляющих национальных 
информационных сфер; 

– повышением требований обеспечения информационной безопасности 
личности, общества, государства, используемых ими ИКТ, ИТКС, АСОИУ и 
используемых ими в условиях лавинообразного возрастания объемов 
информационных потоков циркулирующих в информационном обществе, 
состоящих как из полезной, обеспечивающей созидательное развитие личности, 
общества и государства, так и с вредной, разрушающей информации, 
обусловливающей негативные изменения личности, общества и государства; 

– качественным и количественным изменениями объемов и содержания 
задач управления органов публичной власти, вызванными переходом к 
информационному обществу и обусловившими необходимость повышения 
эффективности деятельности органов публичной власти и соответствующего 
совершенствования их информационного обеспечения; 

– усложнением внутринациональных и межнациональных социальных, 
экономический, политических, научно-технических и иных процессов, видов и 
сфер деятельности личности, общества и государства в основе которых лежат 
производство и потребление интеллекта, знаний, и, в целом информационные 
процессы, обусловливающие возникновение новых, информационных 
общественных отношений; 

– широким использованием во всех сферах и видах деятельности личности, 
общества и государства современных информационных технологий, 
обусловливающих формирование новых, устойчивых закономерностей 
развития информационного общества, и соответствующих общественных, 
социально-политических, экономических отношений, требующих 
эффективного регулирования; 

– повышением роли информации как объекта политико-правовых 
отношений во всех сферах и видах материально-энергетической деятельности 
личности, общества, государства и сложностью, неопределенностью 
объективной оценки свойств такой информации; 

– возрастанием угроз информации, и, в целом, информационной сфере, 
используемым ИКТ, ИТКС, обусловленных лавинообразным развитием и 
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широким использованием самих ИКТ, ИТКС во всех сферах и видах 
деятельности современного общества, развивающихся национальных и 
международного информационных пространств; 

– необходимостью предоставления и обеспечения достоверной, полной, 
своевременной и безопасной информации, обрабатываемой в ИКТ, ИТКС, 
объектах информатизации, как основы эффективной деятельности личности, 
общества, государства, и обеспечения их информационной безопасности; 

– недостаточным динамичным развитием современного научно-
методологического инструментария для решения проблем повышения качества 
информационного обеспечения существующих материально-энергетических и 
вновь появляющихся информационных сфер и видов деятельности 
развивающегося информационного общества;  

– закономерностями формирования и потребностями в регулярном 
развитии фундаментальной, прикладной информационной, юридической, 
политической и других наук, их интеграцией в части исследования и 
использования общего и единого объекта общественно-политических 
отношений, к которому относится информация; 

– другими факторами. 
В свою очередь, рассмотренные факторы обуславливают и определяют: 
– особенности, видоизменение, сложности возникновения, существования 

и эффективность развития общественно-политических отношений в 
материально-энергетической и информационной сферах современного 
общества и государства, его институтов, а также их целостность, устойчивость 
функционирования и безопасное развитие; 

– формирование новых общественно-политических отношений, 
являющихся по содержанию информационными, представляющих, политико-
правовые отношения, связанные с реализацией информационных процессов 
сбора, накопления, обработки, анализа, переработки, хранения, передачи 
(распространения) информации, направленных и осуществляемых с конечной 
целью предоставления субъектам информации, информационных продуктов и 
услуг заданного качества (своевременности, достоверности, безопасности, 
релевантности, пертинентности и других), обеспечивающих эффективное 
решение задач в искомых материально-энергетических и информационной 
сферах.  

При этом обеспечение указанных качеств информации, а равно 
информационных ресурсов, информационных продуктов, услуг, и, прежде 
всего такого важного качества как безопасность, должно реализовываться в 
едином, неразрывном процессе с комплексным обеспечением информационной 
безопасности субъектов политико-правовых отношений. 

Заключение. 
 С учетом вышесказанного, своевременное осознания возрастающего 

значения информации, оказывающей кардинальное влияние на необратимое 
изменение содержания существующих общественно-политических  отношений 
в материально-энергетических сферах и видах деятельности, предполагает 
естественную необходимость уточнения, видоизменения, развития политико-
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правовых механизмов, обеспечивающих адекватное практическое эффективное 
регулирование информационной сферы и информационного общества в правом 
государстве.  

К рассмотренным  факторам, обусловливающим актуальность проблемы 
можно добавить еще ряд не менее важных факторов. Так, актуальность 
политологических исследований проблем формирования, развития и 
становления информационного общества также связана с недостаточным 
вниманием, посвященных данной проблеме. Требуют уточнения содержание 
центральные (базовые) понятия информации, информационного общества. 
Большой сложностью и для ученых, и для практиков является наличие 
разнообразных подходов к пониманию роли информационного общества для 
личности, общества и государства, их участия в политических процессах 
России.  

Поэтому развитие политической науки информационного общества, как 
политико-информационной системы, динамично изменяющейся в 
информационном пространстве, в том числе политических механизмов 
взаимодействия с институтами правового государства и гражданского общества 
и формирования новой концепции к пониманию устойчивого развития 
информационного общества в условиях трансформации политической системы 
является своевременным и актуальным направлением современного развития 
интеллектуального потенциала российского государства. 
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Анотація. Наведені результати досліджень впливу докорінного поліпшення 

старосіяних лук шляхом створення бобово-злакового травостою із використанням 
мікродобрив, інокуляції та стимулятора росту. Визначено кормову продуктивність та 
економічну ефективність створення та використання бобово-злакових травостоїв без 
застосування азотних добрив. Встановлено, що за поєднаного застосування мікроелементів 
із композиційним рідким добривом оазис на фоні фосфорно-калійного удобрення та 
вапнування вихід кормових одиниць становив 6,21 т/га, а перетравного протеїну 0,76 т/га, 
при цьому отримано 17481 грн. /га умовно чистого доходу, та 238% рентабельності при 
собівартості 1185 грн за 1 т кормових одиниць. 

Ключові слова: травостій, удобрення, інокуляція, стимулятор росту, вапнування, 
економічна ефективність, кормова продуктивність.  

Вступ.  
Реальне значення ринку і розширення товарно-грошових відносин у 

розвитку агропромислового комплексу непомірно зростає. Ринок, як система 
товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ стає все 
більшим стимулюючим чинником розвитку товарного виробництва в умовах 
приватної власності на землю, основні засоби і вироблену продукцію [1]. 
Складна економічна ситуація в аграрному виробництві та кризовий характер 
розвитку тваринництва в значній мірі пов’язані з станом кормовиробництва, 
якому не приділяється належної уваги. На порядок денний ставиться завдання 
по застосуванню перспективних технологій збільшення виробництва та 
підвищення якості кормів.  

Лучні фітоценози відіграють велику роль у зміцненні кормової бази 
тваринництва – вони забезпечують велику частку потреби у кормах для 
сільськогосподарських жуйних тварин, як у вигляді зелених кормів з пасовищ 
та сіна з сіножатей, так і у формі силосу та сінажу [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Основним 
видом корму для великої та дрібної рогатої худоби, коней, кроликів та інших 
травоїдних тварин в зимовий період є сіно. В сіні високої якості містяться всі 
поживні речовини, необхідні для повноцінної годівлі тварин (ДСТУ 4674:2006). 
Воно багате на протеїн і на відміну від сінажу, силосу та зерна містить в 
значних кількостях вітамін D [8]. 

Мета роботи полягає в обґрунтуванні технологічних прийомів підвищення 
кормової продуктивності та економічної ефективності новостворених бобово-
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злакових травостоїв.  
Основний текст. Дослідження проведено на стаціонарному 

довготривалому досліді Інституту сільського господарства Карпатського 
регіону. Вироджений травостій у 2006 р. був докорінно поліпшений шляхом 
посіву бобово-злакової травосумішки із конюшини лучної, козлятника 
східного, стоколосу безостого, костриці лучної та тимофіївки лучної; 
застосування стимулятора росту, інокуляції, мікроелементів та органо-
мінерального добрива на фоні вапнування та фосфорних і калійних добрив. При 
економічній оцінці розрахунок грошово-матеріальних затрат проведено з 
урахуванням повної механізації робіт. Витрати на них розраховані за 
розробленими технологічними картами. Вартість насіннєвого матеріалу, добрив 
і пального взято за оптовими цінами станом на 1.06.2018 р., 1 т кормових 
одиниць трав лучних угідь прирівнювали до вартості 1 т фуражного зерна. 

У технологіях створення та використання бобово-злакових лучних 
агрофітоценозів, з метою економії ресурсів та біологізації 
сільськогосподарського виробництва виключено азотне удобрення, тому 
продуктивність новоствореного травостою залежала від інокуляції, 
стимулятора росту та мікроелементів (табл. 1). 

Таблиця 1  
Кормова продуктивність бобово-злакового травостою залежно від 
удобрення, інокуляції, стимуляторів росту та мікроелементів,  

середнє за 2006 – 2010 рр., т/га  

Варіанти 
Вихід 

кормових одиниць перетравного протеїну 
1 укіс 2 укіс всього 1 укіс 2 укіс всього 

без добрив (контроль) 1,38 1,20 2,58 0,11 0,10 0,22 
Р45К60 – фон (Ф) 2,13 2,04 4,17 0,23 0,22 0,44 
Ф + оазис 2,91 2,23 5,14 0,35 0,26 0,60 
Ф+ мікросол+ оазис 3,06 3,15 6,21 0,38 0,37 0,76 
Ф + ризобофіт 3,44 1,31 4,75 0,43 0,16 0,59 
Ф +ДГ-904 3,11 1,86 4,97 0,34 0,20 0,54 
Ф + ризобофіт +ДГ-904 3,32 2,37 5,69 0,44 0,31 0,75 
Ф + ризобофіт + мікросол 3,49 2,13 5,62 0,47 0,28 0,75 

НІР05 0,14 0,15 0,10 0,11 0,02 0,02 
 
Неудобрений бобово-злаковий травостій характеризувався найнижчою 

кормовою продуктивністю, яка відображала природний потенціал 
новоствореного лучного агрофітоценозу – 2,58 т/га кормових одиниць та 0,22 
т/га перетравного протеїну. Застосування фосфорних та калійних добрив на 
бобово-злаковий травостій в дозі Р45К60 майже вдвічі збільшило кормову 
продуктивність. Помітне збільшення показників кормової продуктивності 
зафіксовано за використання інокулянта ризобофіту, стимулятора росту ДГ-
904, композиційного органо-мінерального добрива оазис та поєднання цих 
препаратів. За порівняння травостоїв, де проводилась обробка лише одним 
препаратом видно, на найвищі показники забезпечило застосування оазису 
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(5,14 т/га кормових одиниць та 0,6 т/га перетравного протеїну). Проведення 
інокуляції забезпечило вихід кормових одиниць на рівні 4,75 т/га, що на 0,22 
т/га менше ніж при використанні стимулятора росту, проте за виходом 
перетравного протеїну інокульований травостій був кращим за лучний 
агрофітоценоз, де застосувався ДГ-904 (0,59 т/га та 0,54 т/га відповідно), що 
пояснюється більшою часткою бобових видів трав у травостої і відповідно 
вищим вмістом у кормі сирого протеїну та білка.  

Поєднання препаратів забезпечило вищі показники кормової 
продуктивності, ніж за використання їх поодиноко. Найвищий вихід кормових 
одиниць (6,21 т/га) та перетравного протеїну (0,76 т/га) отримано за поєднаного 
застосування мікросолу із комплексним рідким добривом оазис.  

Основним показником економічної ефективності новостворених лучних 
агрофітоценозів є затрати на їх створення. За багаточисельними даними затрати 
на створення сіножатей  та пасовищ є значними і займають основну частку всіх 
затрат [9, 10]. 

Затрати на створення бобово-злакового агрофітоценозу складали від 
4912 грн/га до 14550 грн/га і залежали від виду удобрення. Найбільша частка 
затрат при створенні бобово-злакового агрофітоценозу (48 %) припадає на 
удобрення, а саме на використання вапнякових добрив, які разом із іншими 
видами удобреннями (мікроелементи, інокулянт, стимулятор росту, комплексне 
органо-мінеральне добриво) становлять 6900 – 7032 грн/га. На паливно-
мастильні матеріали припадало 33% всіх затрат, а на частка затрат на насіння 
становила 13%. Винятком є технологія без використання будь-якого удобрення 
– затрати на паливно мастильні матеріали становлять 50 % всіх затрат, а на 
насіння припадає 37 %. 

В середньому за п’ять років використання бобово-злакового 
агрофітоценозу затрати на удобрення складали 59 % всіх затрат, а витрати на 
насіння становили лише  364 грн/га, що складало 5 % усіх затрат. Велика частка 
затрат (30 %) припадала на паливно-мастильні матеріали – в середньому за п’ять 
років ці витрати складали 2175 грн./га. 

Поряд із затратами економічна ефективність люцерно-лядвенцево-
злакового травостою залежала від його продуктивності, яка, як зазначалося у 
попередніх розділах, в значній мірі залежала від видів удобрення. Відповідно 
вагомий вплив на показники економічної ефективності технологій створення та 
використання бобово-злакових травостоїв мало удобрення фосфорними та 
калійними добривами, мікродобривами, інокуляція насіння та застосування 
стимулятора росту (табл. 2).  

Найвищі показники економічної ефективності за п’ять років використання 
травостою забезпечила технологія яка включала поєднане застосування 
мікроелементів (мікросол) та комплексного органо-мінерального добрива оазис 
– при собівартості 1185 грн за 1 т кормових одиниць умовно чистий дохід 
становив 17481 грн/га, а рівень рентабельності – 238%. 

Кормовий потенціал люцерно-лядвенцево-злакового агрофітоценозу 
найвищим був на третій рік використання, а в наступні роки відбулося зниження 
продуктивності. Для встановлення доцільності використання цього бобово- 
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Таблиця 2 
Економічна ефективність використання бобово-злакового фітоценозу  

в залежності від удобрення, інокуляції та стимулятора росту,  
середнє за 2006 - 2010 рр. 

Удобрення 
Вартість 
урожаю, 

грн/га 

Собівар-
тість 1 т 

к. од, 
грн. 

Умовно 
чистий 
дохід, 
грн./га 

Окупність 
1 грн. 
затрат,  

грн. 

Рівень 
рентабе-
льності, 

% 
без добрив (контроль) 10320 912 7968 4,39 339 
Р45К60 – фон (Ф) 16680 1760 9342 2,27 127 
Ф + оазис 20560 1431 13204 2,80 180 
Ф+ мікросол+ оазис 24840 1185 17481 3,38 238 
Ф + ризобофіт 19000 1547 11654 2,59 159 
Ф +ДГ-904 19880 1476 12542 2,71 171 
Ф + ризобофіт +ДГ-904 22760 1291 15414 3,10 210 
Ф + ризобофіт + 
мікросол 22480 1310 15116 3,05 205 

 
злакового агрофітоценозу визначено економічну ефективність в середньому за 
три роки використання. Порівняльний аналіз показав, що за рівнем 
рентабельності в середньому за три роки використання отримано нижчі 
показники ніж за п’ять років: 107-197% проти 127-238%. 

Заключення та висновки. Найвищий кормовий потенціал люцерно-
лядвенцево-злакового травостою (6,21 т/га кормових одиниць та 0,76 т/га 
перетравного протеїну) забезпечується за поєднаного застосування 
мікроелементів у формі мікросолу із композиційним рідким добривом оазис на 
фоні фосфорно-калійного удобрення та вапнування. Ця технологія забезпечує 
17481 грн. /га умовно чистого доходу, та 238% рентабельності при собівартості 
1185 грн за 1 т кормових одиниць. Використання бобово-злакововго травостою 
є економічно доцільним як протягом трьох, так і п’яти років.  

 
Литература: 
1. Іванух Р. А., Дусановський С. Л., Білан Є. М. Аграрна економіка і 

ринок. - Тернопіль: Збруч, 2003. - 305 с. 
2. Finneran E., Crosson P., O’Kiely P., Shalloo L., Forristal P. D., & Wallace M. 

Economic modelling of an integrated grazed and conserved perennial ryegrass forage 
production system // Grass and Forage Science. 2012. - V. 67. - pp. 162-176.  

3. Hopkins A., & Wilkins, R. J. Temperate grassland: Key developments in the 
last century and future perspectives // The Journal of Agricultural Science. 2006. –
V. 144. – P. 503-523. 

4. Huyghe C., De Vlieghe, A., Gil, B. V., & Peeter, A. Grasslands and herbivore 
production in Europe and effects of common policies. - Versailles, France: Editions 
Quae. 2014. 

5. Huyghe C., De Vliegher A., & Golinkski P. European grasslands overview: 



 Том 3. Выпуск 10                                                                                                                            Сельское хозяйство 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 68 

Temperate region // Grassland Science in Europe. 2014. - V. 19. - P. 29-40. 
6. Oenema O., de Klein C., & Alfaroc M. Intensification of grassland and forage 

use: Driving forces and constrains // Crop and Pasture Science. - 2014. - V. 65. 
P. 524-537.  

7. Peeters A. Importance, evolution, environmental impact and future challenges 
of grasslands and grassland-based systems in Europe // Grassland Science. - 2009. -
V. 55. – P. 113-125. 

8. Корма и биологически активные добавки для животных / Мухина Н. В., 
Смирнова А. В., Черкай З. Н., Талалаева И. В., - M.: КолосС, 2008. - 271 с. 

9. Виговський І. В. Економічна ефективність одновидових і сумісних 
посівів багаторічних трав на схилових землях // Науковий вісник ЛНУВМБП 
ім. С. З. Гжицького. - 2013. - Т. 15. - №. 3 (57). - Ч. 3. - С. 17-20. 

10. Пукало Д. Л., Виговський І. М. // Економічна оцінка створення і 
використання злаково-бобового травостою залежно від обробітків ґрунту та 
складу травосумішок / Науковий вісник Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. - 
2015. - Т. 17. - №1-3 (61). - С. 162-166. 

References: 
1. Ivanuh R. A., Dusanovsky S. L., Bilan Ye. M. (2003). Ahrarna ekonomika i rynok. 

Ternopil, zbruch. 305 p. 
2. Finneran E., Crosson,P., O’Kiely P., Shalloo L., Forristal P. D., & Wallace M. (2012). 

Economic modelling of an integrated grazed and conserved perennial ryegrass forage production 
system. Grass and Forage Science, vol. 67,  pp. 162-176.  

3. Hopkins A., & Wilkins R. J. (2006). Temperate grassland: Key developments in the last 
century and future perspectives. The Journal of Agricultural Science, 144, pp. 503-523.  

4. Huyghe C., De Vliegher A., Gils B. V., & Peeters A. (2014). Grasslands and herbivore 
production in Europe and effects of common policies. Versailles, France:  Editions Quae. 

5. Huyghe C., De Vliegher A., & Golinkski P. (2014). European grasslands overview: 
Temperate region. Grassland Science in Europe, vol. 19,  pp. 29-40. 

6. Oenema O., de Klein C., & Alfaroc M. (2014). Intensification of grassland and forage use: 
Driving forces and constrains. Crop and Pasture Science, vol. 65, pp. 524-537.  

7. Peeters A. (2009). Importance, evolution, environmental impact and future challenges of 
grasslands and grassland-based systems in Europe. Grassland Science, vol. 55, pp. 113-125. 

8. Muhina N. V., Smirnova A. V., Cherkay Z. N., Talalaeva I. V. (2008). Korma i 
biologichtsky aktivnye dobavky dlya zchyvotnyh. Moskov, KolosS. 271 p. 

9. Vyhovsky I. V. (2013). Ekonomichna efektyvnist’ odnovydovych i sumisnyh posiviv 
bahatorichnyh trav. Naukovy visnyk LNUVMBP im. S. Z. Gzchyc’koho. Т. 15, №. 3 (57), issue 3. 
-pp. 17-20. 

10. Pukalo D. L. Vyhovsky I. V. (2015). Ekonomichna ocinka stvorennya I vykorystannya 
zlakovo-bobovoho travostoyu zalezchno vid obrobitkiv hruntu ta skladu travosumishok.  Naukovy 
visnyk LNUVMBP im. S. Z. Gzchyc’koho. Т. 17, №. 1-3 (61), pp. 162-166. 

 
Abstract. Introduction. The aim of the work is to substantiate the technological methods of 

increasing fodder productivity and economic efficiency of the new established legume-grass 
grasslands. 

Basic text. The research was conducted on a stationary long-term experiment of the Institute 
of agriculture of the Carpathian region. The degenerated grasslands in 2006 was radically 
improved by the creation of legume-grass agrophytocenosis. Unfavorable legume-grass were 
characterized by the lowest feed productivity, which reflected the natural potential of the new 
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established meadow agrophytocenosis - 2.58 t ha-1 of feed units and 0.22 t ha-1 of digestible protein. 
The application of phosphoric and potassium fertilizers at a dose of P45K60 nearly doubled feed 
productivity. A noticeable increase in fodder productivity was recorded for the use of an inoculant 
rhizobophyte, a growth stimulator DH-904, a composite organo-mineral fertilizer oasis, and a 
combination of these drugs. On average, over five years, the use of legume-grass cost of fertilizer 
accounted for 59% of all costs, and seed costs were only 364 UAH ha-1, accounting for 5% of all 
costs. A large share of costs (30%) fell on fuel and lubricants - on average, over five years, these 
costs amounted to 2175 UAH ha-1. 

Conclusions. The highest feed potential of legume-grass (6.21 t ha-1 of feed units and 0. t ha-1 
of digestible protein) is provided by the combined application of microelements in the form of 
microsol with compositional liquid fertilizer oasis against the background of phosphate-potassium 
fertilizers and liming. This technology provides 17481 UAH ha-1 of conditional net income, and 
238% of profitability at the cost of 1185 UAH per 1 ton of feed units. The use of legume-grass is 
economically feasible for three or five years. 

Key words: grasslands, fertilization, inoculation, growth stimulator, economic efficiency, feed 
potential. 
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Анотація. В роботі розглянуто вплив застосування мінеральних добрив на 

агроекосистеми в умовах Півдня України без зрошення. Одержання високих врожаїв зерна 
пшениці озимої, соняшника та кавуна в умовах без зрошення на землях Південного Степу 
лімітується мінеральним, передусім, азотним живленням. Сорт Херсонська безоста 
показав найкращі врожайні дані протягом проведення наукових досліджень. Врожайність 
пшениці була найвищою при використанні аміачної селітри і склала 4,52 т/га, що на 42,14 % 
вище дослідної групи без застосування добрив. Протягом року проведення досліджень 
спостерігалася одна й та ж тенденція – отримання високої урожайності при застосуванні 
мінеральних добрив. 

Ключові слова: агроекосистема, південь України, мінеральні добрива, пшениця озима, 
соняшник, кавун, урожайність зерна.  

Вступ. 
Вирішальне значення у відтворенні та підвищенні урожайності 

сільськогосподарських культур належить застосуванню мінеральних добрив  
Забруднення навколишнього природного середовища відбувається не лише 

під час використання добрив, а на всіх технологічних етапах виробництва, 
транспортування і використання агрохімікатів. Відомо, що з добрив, внесених в 
ґрунт, тільки частина засвоюється рослинами [2, 8, 5]. 

У середньому для всіх сільськогосподарських культур коефіцієнт 
використання добрив становить: азотних 50 - 60 %, фосфорних 10 - 25 %, 
калійних 50 - 60 % [1, 2, 9]. З цим пов’язано ряд екологічних проблем, таких як: 
засолення ґрунтів, проникнення компонентів добрив у підземні водні 
горизонти, їх змив поверхневими водами, забруднення водойм тощо [10, 11]. 

Як було показано в дослідженнях вчених, із року в рік кількість 
використовуваних в сільському господарстві мінеральних добрив зростає [3, 5, 
6, 10]. Виявлення закономірностей дії мінеральних добрив на родючість ґрунту 
та врожайність сільськогосподарських культур – важлива умова для розробки 
науково обґрунтованої системи добрив. 

Найбільш сприятливі умови для досягнення високої продуктивності 
рослин, а також для підтримання родючості ґрунту на потрібному рівні, 
створюються за повного забезпечення їх елементами живлення. Основний запас 
поживних речовин ґрунту знаходиться у вигляді органічних і важкорозчинних 
мінеральних сполук [2, 4, 13]. 

Одним із шляхів запобігання забруднення навколишнього середовища 
мінеральними добривами є використання добрив з контрольованою 
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розчинністю, зокрема капсульованих [12]. Застосування капсульованих добрив 
дозволяє вивільняти компонент з контрольованою швидкістю, що збільшує 
вірогідність його засвоєння рослиною, також продовжує час дії добрива і 
зменшує їх вимивання до водних басейнів. 

Тому, вивчення впливу застосування мінеральних добрив на 
агроекосистеми в умовах Південного Степу України без зрошення є 
актуальними, що й визначило вибір теми дослідження. 

Основний текст. 
Експериментальна робота була виконана у період 2017 року на полях 

с.Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області, що в південній 
степовій зоні України. 

Дослід проводили за схемою в умовах без зрошення (рис.1). Закладання та 
проведення дослідів, відбір рослинних зразків, підготовку їх до аналізу 
проводили згідно методик дослідної справи, методичних вказівок, ДСТУ.  

Мінеральні добрива – аміачна селітра, амофос, нітроамофоска та карбамід 
вносили врозкид під основний обробіток грунту згідно схеми досліду. Рано 
навесні в неполивних умовах проводили підживлення озимої пшениці аміачною 
селітрою та карбамідом.  

 
Рис.1. Схема експериментальних досліджень 
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Відповідно до схеми досліду застосовано аміачну селітру, карбамід, 
амофос, нітроамофоска. Слід зазначити, що мінеральні добрива вносились в 
сівалкою безпосередньо при сівбі озимої пшениці. 

Облік урожаю зерна проводили прямим комбайнуванням з усіх ділянок 
досліду комбайном «John Deere». 

Згідно характеристики дослідного поля с. Новомиколаївка Скадовського 
району Херсонської області, ґрунти, на яких були проведені дослідження, є 
придатними для отримання високих та сталих врожаїв сільськогосподарських 
культур. 

У підвищенні врожайності досліджуваних культур в умовах без зрошення 
на землях Південного Степу,  велика роль відводиться сортам, що 
характеризуються високою продуктивністю, стійкістю проти вилягання та 
хвороб, ефективним використанням добрив. Саме такі районовані сорти 
сільськогосподарських культур вивчалися в наших дослідженнях. 

Польові дослідження нами виконані за загальноприйнятими методиками 
[7] на дослідних полях, отримані дані протягом 2017 року наукових досліджень, 
свідчать, що сорти с.-г. культур, що вивчалися, характеризувалися високою 
продуктивністю.  

У таблиці 1 представлені результати впливу добрив на врожайність 
сільськогосподарських культур під впливом фону живлення без зрошення. 

Таблиця 1  
Урожайність польових культур під впливом фону живлення без зрошення, 

т/га 

Польові культури 

Фони живлення 

без добрив аміачна 
селітра амофос нітро 

амофоска карбамід 

Пшениця озима 
Херсонська 

безоста 
3,18 4,52 - - 4,08 

Пшениця озима 
Кірія 3,09 4,64 - - 4,39 

Соняшник 
Добриня 1,02 - 1,73 1,66 1,88 

Кавун Продюсер 30,82 - 31,46 31,84 32,2 

Авторська розробка 
 

Аналіз одержаних даних (табл. 1) у 2017 р. за рівнем урожайності с.-г. 
культур на різних фонах живлення свідчить про те, що ранньовесняне 
підживлення істотно впливає на рівень урожайності. Висока урожайність 
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порівняно з контролем спостерігається серед усіх культур. 
Сорт Херсонська безоста показав найкращі врожайні дані протягом 

проведення наукових досліджень. Врожайність була найвищою при 
використанні аміачної селітри і склала 4,52 т/га, що на 42,14 % вище дослідної 
групи без застосування добрив. При цьому приріст урожайності зерна сорту 
Херсонська безоста, порівняно з Кірією не перевищував і був меншим 2,21 %.  

Приріст урожайності Соняшник Добриня при застосуванні амофосу, 
порівняно з фоном нітроамофоски перевищував на 4,22%.  

Проте при оприскуванні карбамідом, приріст урожайності на 13,25 % був 
ще вище. При цьому протягом року проведення досліджень спостерігалася одна 
й та ж тенденція – отримання високої урожайності при застосуванні 
мінеральних добрив.  

Висновки та перспективи. 
Було розглянуто вплив застосування мінеральних добрив на 

агроекосистеми в умовах ПівдняУкраїни без зрошення. Нами було здійснено 
теоретичний аналіз використання мінеральних добрив та їх наслідки 
негативного впливу в агроекосистемах, встановлено вплив фону живлення на 
урожайність сортів польових культур в умовах без зрошення 

Було встановлено в результаті аналізу наукової літератури, що 
перспективним методом зменшення цього негативного впливу є капсулювання 
добрив. Необхідно виконувати агроекологічні дослідження впливу мінеральних 
добрив, капсульованих композицією різного складу, на агроекосистему, а також 
встановити вплив капсульованих добрив на агроекосистеми, до складу яких 
входять різні види сільськогосподарських культур у процесі польових 
агроекологічних випробувань. 

Сорт озимої пшениці Херсонська безоста показав найкращі врожайні дані 
протягом проведення наукових досліджень. Врожайність була найвищою при 
використанні аміачної селітри і склала 4,52 т/га, що на 42,14 % вище дослідної 
групи без застосування добрив. Проте при оприскуванні карбамідом, приріст 
урожайності на 13,25 % був ще вище. При цьому протягом року проведення 
досліджень спостерігалася одна й та ж тенденція – отримання високої 
урожайності при застосуванні мінеральних добрив. 

Одержання високих врожаїв зерна  пшениці озимої, соняшника та кавуна в 
умовах без зрошення на землях Південного Степу лімітується мінеральним, 
передусім, азотним живленням. 
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Abstract. The influence of the application of mineral fertilizers on the agro ecosystem in the 
conditions of the South of Ukraine without watering. Reception of high yields of winter wheat, 
sunflower and watermelon without watering on the lands of the Southern Steppe is limited by 
mineral, primarily nitrogen feed. Khersonskaya Bezost's variety showed the best crop data during 
scientific research. Wheat yield was the highest when using ammonium nitrate and amounted to 
4.52 t/ha, which is 42.14% higher than the experimental group without fertilizer application. 
During the year of research, the same tendency was observed - obtaining high yields when using 
mineral fertilizers. 

Key words: agroecosystem, the South of Ukraine, mineral fertilizers, winter wheat, sunflower, 
watermelon, grain yield. 
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FLUORESCENT PARAMETERS OF PLANTS UNDER STRESS 

CONDITIONS IN APPLYING SOIL TECHNOLOGIES  
ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ПАРАМЕТРИ РОСЛИН ПІД ВПЛИВОМ СТРЕСОВИХ УМОВ ЇХ 

РОЗВИТКУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ҐРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Kozhemyako Y.V. / Кожем’яко Я.В. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 
Heroyiv Oborony st.,15, Kyiv, 03041 

Національний университет біоресурсів і природокористування України, 
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041 

 
Анотація. Досліджено характер індукції флуоресценції хлорофілу зеленого листка 

рослини залежно від системи обробітку ґрунту та наявності стресових умов. Для кількісної 
оцінки було застосовано флуоресцентні індекси життєздатності та індекс адаптації до 
стресів. Доведена ефективність мінімального обробітку ґрунту. Основні закономірності, 
що спостерігалися під час реєстрації індукції флуоресценції, дають можливість 
застосувати флуоресцентні індекси під час практичної роботи 

Ключевые слова: індукція флуоресценції, оранка, мінімальний обробіток ґрунту, 
стресові умови. 

Можливість раціонально освоювати територію, розробляти ефективні 
методи і технології вирощування культурних рослин, збільшувати вихід 
біологічної продукції з одиниці земельної площі, виробляти екологічно чистий 
продукт – завдання сільськогосподарського виробництва. Ґрунтозахисні 
системи землеробства мають перед традиційною оранкою велику перевагу, що 
полягає в підвищенні врожайності, економічній та енергетичній ефективності 
[1]. Нами зроблена спроба оцінити системи обробітку ґрунту шляхом реєстрації 
індукції флуоресценції хлорофілу зелених листків рослин. Відомо, що процес 
фотосинтезу рослин пов’язаний із виділенням частини енергії у вигляді 
флуоресценції. Дуже важливо, що флуоресценція хлорофілу істотно залежить 
від впливу на рослину різноманітних факторів [2, 3]. 

Для оцінки функціонування фотосинтетичного апарату  було використано 
відношення зменшення флуоресценції (fd = fm – f s) до стаціонарної 
флуоресценції (Rfd = fd / fs) – це міра апроксимації потенціалу фотосинтетичної 
діяльності листка, демонструє наявність фотосинтетичної функції; його названо 
індексом життєздатності. Величину Rfd визначали на двох довжинах хвиль: 690 
nm (Rfd/) та 735 nm (Rfd//), що призводить до введення додаткового параметра 
флуоресценції – індексу адаптації до стресів Ap = 1 – [Rfd// + 1] / [Rfd/ + 1]. 

Був проведений вегетаційний дослід в теплиці ботанічного саду НАУ за 
наступною методикою. Ґрунт відбирався за варіантами стаціонарного досліду 
кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів НУБіП України, який проводиться з 
1995 року в приватному сільськогосподарському  підприємстві „Сокільча„ 
Попільнянського району Житомирської області, Андрушівського природно 
сільськогосподарського району. Ґрунт - лучно–чорноземний вилугуваний 
грубопилувато-легкосуглинковий на лесовидному суглинку. Дослід 
двофакторний. Фактор А – за способом обробітку ґрунту: 1) традиційний, що 
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базується на полицевій оранці на 20 – 22 см, 2) ґрунтозахисний із 
застосуванням мінімального обробітку ґрунту на 10-12 см. Фактор В - за 
п’ятьма варіантами внесених добрив (кількість добрив на 1 га площі): 1 - 
контроль (без добрив), 2 –  N90P60K60, 3 – N90P60K60 + 12 т/га гною, 4 – N90P60K60 
+ 2,4 т/га соломи + N24, 5 -  N90P60K60 + 12 т/га гною + 2,4 т/га соломи + N24. 
Добрива вносили у вигляді аміачної селітри (34,5%), гранульованого 
суперфосфату (19,5%), калійної солі (40%), гною та нетоварної частки врожаю. 
Грунт  відбирався на захисних смугах. Ним наповнювалися горщики об’ємом 1 
літр, із 6-разовою повторюваністю, із яких три повторюваності були контролем, 
а на інші три накладали стресові фактори. Культурою вегетаційного досліду 
був горох сорту «Ароніс». Висівалось насіння із розрахунку 7 горошин в кожен 
горщик.  У фазі 3 – 5 ярусів листків, по три горшка із кожних 10-ти варіантів 
були оброблені гербіцидом (діюча речовина: диметоат, доза 0,5 л / га). Для всіх 
зразків – контрольних і оброблених гербіцидом – знімались флуоресцентні 
криві (реєстрація індукції флуоресценції хлорофілу) не менше шести разів на 
обох довжинах хвиль. Визначались середні значення флуоресцентних 
параметрів. 

Таблиця 1 
Значення флуоресцентних індексів в залежності від способу обробітку 

ґрунту та внесених добрив  
 Rfd/ Rfd// Ap 

Оранка Мін. Обр. Оранка Мін. Обр. Оранка Мін. Обр. 
1 0.25 2.00 0.9 1.06 0.12 0.3 
2 1.5 1.9 1.25 1.55 0.1 0.13 
3 1.65 1.71 0.85 1.05 0.24 0.24 
4 1.4 1.95 0.85 1.65 0.16 0.09 
5 1.95 2.00 1.18 1.25 0.26 0.25 

 
Таблиця 2 

Значення флуоресцентних індексів в залежності від способу обробітку 
ґрунту та внесених добрив після оприскування гербіцидом 

 Rfd/ Rfd// Ap 
Оранка Мін. Обр. Оранка Мін. Обр. Оранка Мін. Обр. 

1 0.63 1.25 0.58 0.68 0.06 0.25 
2 0.75 1.05 0.47 0.58 0.16 0.23 
3 0.95 1.33 0.58 0.67 0.21 0.26 
4 1.16 1.25 0.87 0.87 0.14 0.16 
5 1.05 1.34 0.78 0.87 0.12 0.19 

 
Результати досліджень показані у табл. 1 та 2. Для контрольних зразків при 

18°С індекс життєздатності на довжині хвилі 690 та 735 нм  для ораного ґрунту 
доволі слабко залежить від варіантів внесених добрив. Але чітко видно, що 
найменше значення Rfd/ у рослин, вирощених без добрив, і зростає у рослин, в 
ґрунт яких вносились відповідно NPK,  гній,  солома. Рослини, вирощені на 
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мінімально обробленому ґрунті без добрив мають значення Rfd на обох 
довжинах хвиль більше, ніж відповідні на ораному ґрунті. З внесенням добрив 
ці значення відповідно зростають. Найбільше значення в 5-му варіанті. Така ж 
ситуація залишається і після оприскування гербіцидом, хоча індекси 
життєздатності у 1,5 – 2 рази менші, ніж аналогічні контрольні зразки. 

 Слід зауважити, що відновлення Rfd у рослин на мінімально обробленому 
ґрунті відбувається швидше, ніж у рослин на ораному ґрунті, як у контрольних, 
так і в обприсканих зразках. Індекс адаптації до стресів (Ар) вказує, як 
структура фотосинтетичного апарату пристосовується до стресових умов. Ці 
значення для рослин, оприсканих гербіцидом,  при мінімальному обробітку 
зростають від 1- ого до 3-ого варіанта внесених добрив та посередні на 4-му, 5-
му варіантах при оранці. Низькі значення Ар свідчать про слабку здатність 
фотосинтетичного апарату рослини, що демонструється у рослин, вирощених 
на ораному ґрунті з 1-м варіантом внесених добрив. Фото синтетично активні 
листки рослини демонструють вищі значення Ар при мінімальному обробітку. 
Помірний стрес може активізувати метаболізм клітини, збільшити фізіологічну 
діяльність рослини. Зважаючи на стресовість мінімального обробітку для 
онтогенезу культурних рослин, останнє ствердження узгоджується з 
представленими результатами експериментів. 

Висновки 
На обох довжинах хвиль (690 та 735 нм) індекс життєздатності вищий у 

рослин, що виросли на ґрунті мінімально обробленому, ніж у рослин на 
ораному ґрунті. 

Рослини, оприскані гербіцидом, мають індекси життєздатності у 1,5 – 2 
рази менші, ніж аналогічні контрольні зразки. Але ефективність мінімального 
обробітку і при цих стресових умовах очевидна. 

Індекс адаптації до стресів у контрольних рослин залежить від внесених 
добрив. Після оприскування гербіцидом рослини всіх варіантів внесених 
добрив мали індекс адаптації до стресів з мінімальним обробітком вищі, ніж 
аналогічні рослини на оранці. 
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Abstract. The system of recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics was applied 

to agricultural plants monitoring under stress conditions and establishment of biological farming 
efficiency. Fluorescent viability indices and index adaptation to stress was applied to quantify. The 
main regularities that are observed during recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics 
provide the application of fluorescence indices in practice.  

Key words: chlorophyll fluorescence induction kinetics, plowing, biological farming, stress 
conditions. 
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RESEARCH OF IONIZING EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC 

RADIATION OF MICROWAVE OVEN ON THE DRINKING WATER 
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Анотація. Дозиметричні дослідження з використанням побутового дозиметра SMG-2 
виявили тимчасове (до 2-х годин) достовірне зростання рівня іонізуючого випромінювання 
від водопровідної питної води, яка пройшла кип’ятіння в побутовому електрочайнику, але – 
не в мікрохвильовій печі. Згідно нормативів, рівень виявленого короткочасного іонізуючого 
ефекту є шкідливим для здоров`я людини. В статті обговорюються можливі механізми 
виявленого феномену. 

Ключові слова: іонізуюче випромінювання, дозиметрія, мікрохвильова піч, електричний 
чайник, водопровідна питна вода. 

Вступ. Останні роки значне занепокоєння серед населення викликають 
дані, які з`являються в засобах масової інформації, щодо небезпеки для 
здоров`я людини споживання продуктів харчування і води, розігрітих в 
побутових мікрохвильових печах. Зокрема, акцент робиться на іонізуючій дії 
мікрохвильового випромінювання. У зв’язку з вище викладеним, актуальними є 
дослідження, спрямовані на виявлення можливої іонізуючої дії 
мікрохвильового випромінювання від мікрохвильової печі на воду і продукти 
харчування.  

Матеріали і методи дослідження. Для оцінки можливої іонізуючої дії 
побутових мікрохвильових печей на питну воду під час її кип’ятіння, нами був 
використаний дозиметр SMG-2, в основу якого покладено сучасний 
газорозрядний лічильник типу "СБМ 20-1", розроблений на базі технології 
Гейгера-Мюллера. Дозиметр SMG-2 проводить оцінку радіаційного фону і 
вимірює накопичену дозу за величиною потужності іонізуючого 
випромінювання (потоку бета-частинок і гамма-випромінювання з урахуванням 
рентгенівського). Діапазон вимірювання рівня радіоактивного фону – 0,01...999 
мкЗв/год. 

Для кип`ятіння питної водопровідної води нами були використані: а) 
мікрохвильова піч TechnoStar, внутрішнє покриття якої зроблене з емалі, 
потужність – 700 Вт, країна виробник – Німеччина; б) електричний чайник «A-
PLUS», корпус і внутрішнє покриття якого зроблені з нержавійочої сталі 
високої якості; обсяг – 2,0 л., потужність – 1800 Вт, дисковий нагрівач, країна 
виробник – Китай; в) побутовий чайник і газова плита, як джерело нагрівання 
води. 
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В ході проведення дослідження питну водопровідну воду доводили до 
кипіння в мікрохвильовій печі, в електрочайнику і на звичайній газовій плиті. 
Надалі за допомогою дозиметра SMG-2 вимірювали показники іонізуючого 
випромінювання від щойно закипілої води, через 1 годину і через 2 години 
після кип’ятіння. Проводили не менше 15 дозиметричних замірів для кожного 
варіанта дослідження. Отримані дані статистично обробляли. 

Для переведення одиниць вимірювання з мкЗв/год у мкР/год (для 
можливості порівняння даних з нормативами), показник, отриманий за 
допомогою дозиметра (у мкЗв/год), було домножено на 100.  

Результати дослідження. Результати дозиметричних досліджень 
водопровідної питної води до і після проведення кип'ятіння з використанням 
різних нагрівальних приладів представлені в таблиці 1. Дозиметрія холодної 
водопровідної води показала значення 0,30 ± 0,019 мкЗв/год. Подальше 
кип'ятіння води з використанням побутового чайника на газовій плиті або з 
використанням мікрохвильової печі – не вплинуло статистично достовірно на 
величину дозиметричних показників, які становили 0,33 ± 0,043 мкЗв/год і 0,31 
± 0,023 мкЗв/год, відповідно. Однак, після кип'ятіння в електрочайнику, прилад 
зареєстрував статистично достовірне зростання рівня іонізуючого 
випромінювання від закипілої води до величини 0,40 ± 0,019 мкЗв/год. При 
цьому високі значення дозиметричних показників трималися не менше години 
після закипання води і тільки через дві години повернулися до початкових 
значень і становили 0,28 ± 0,014 мкЗв/год. 

Таблиця 1 
Вплив нагрівачів різного типу на дозиметричні 

показники питної води (мкЗв/год) 
Умови 
дослідження: 

Тип нагрівального приладу: 
Газова плита: Електричний 

чайник: 
Мікрохвильова 

піч: 
Холодна вода 
(контроль) 

0,30 ± 0,019 0,30 ± 0,019 0,30 ± 0,019 

Вода, відразу 
після закипання 

0,33 ± 0,043  0,40 ± 0,019* 0,31 ± 0,023 

Вода через 1 
годину після 
закипання 

0,33 ± 0,013 0,37 ± 0,019* 0,29 ± 0,008 

Вода через 2 
години після 
закипання 

0,25 ± 0,016* 0,28 ± 0,014 0,28 ± 0,024 

* - значення достовірно відрізняються від контрольних показників. 
 

Цікаво відмітити, що в усіх випадках нами була виявлена загальна 
тенденція до зменшення дозиметричних показників води через дві години після 
кип’ятіння порівняно з вихідною холодною водою. Але лише для води, 
кип’ятіння якої проводили на газовій плиті, це зниження було статистично 
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достовірним: з 0,30 ± 0,019 до 0,25 ± 0,016, відповідно (t = 5). 
Обговорення результатів. Тривалий час іонізуючим, тобто таким, яке 

призводить до появи агресивних іонів і вільних радикалів, вважалося тільки 
коротке електромагнітне випромінювання (гамма-промені, рентгенівські 
промені і короткий ультрафіолет). Однак, в останні роки публікується все 
більше робіт, в яких показано генерування вільних радикалів під впливом 
низько-енергетичного електромагнітного випромінювання –  в діапазоні від 
видимого світла до радіохвиль. Зокрема, дослідження, проведені біофізиками, 
показали, що при впливі на воду видимого світла, теплового випромінювання 
та імпульсного надчастотного мікрохвильового випромінювання – в воді 
з`являються гідроксид-радикали та інші типи вільних радикалів. При цьому 
накопичення вільних радикалів під дією електромагнітних хвиль меншої 
частоти, ніж ультрафіолетове випромінювання, посилюється багаторазово при 
наявності у воді кисню та іонів різних солей. Появу в даних умовах вільних 
радикалів реєструють за допомогою спеціальних високо чутливих методик [1-
3].  

Проте побутові дозиметри, зокрема, дозиметр SMG-2, реєструють тільки 
бета-, гамма- і рентгенівське випромінювання від об'єкта і не спроможні 
виявити присутність у воді гідроксильних вільних радикалів. Яке фізичне 
явище могло стати джерелом короткохвильового електромагнітного 
випромінювання, виявленого в наших дослідженнях від води, яка закипіла в 
електричному чайнику? 

Відомо, що вільні радикали спроможні взаємодіяти один з одним, в 
результаті чого надлишок енергії, запасений в вільних радикалах, виділяється у 
вигляді електромагнітного випромінювання різної довжини хвилі (за наявними 
на сьогоднішній день даними: від радіохвильового до ультрафіолетового 
випромінювання – в залежності від кількості енергії, яка виділяється). 
Інформація про емісію більш короткохвильового випромінювання 
(рентгенівського, гамма-випромінювання) в ході вільно-радикальних реакцій – 
нам не відома. Сучасні побутові дозиметри крім гамма та рентгенівського 
випромінювання, здатні реєструвати ультрафіолетове випромінювання при 
наявності спеціального кварцового вікна, що пропускає ультрафіолетові 
промені. Однак, використаний в нашому дослідженні побутовий електронний 
дозиметр SMG-2 розрахований на реєстрацію тільки рентгенівського і гамма 
випромінювань (оскільки не оснащений кварцовим вікном). Таким чином, нами 
вперше було зареєстровано достовірне збільшення рівня іонізуючого 
випромінювання короткохвильового діапазону (рентгенівського і/або гамма-
випромінювання) від води, яка закипіла в електрочайнику. Однією з вірогідних 
причин росту рівня іонізуючого випромінювання від такої води – є протікання в 
нагрітій воді вільно-радикальних реакцій, надлишок енергії яких виділяється у 
вигляді короткохвильового електромагнітного випромінювання. Крім того, 
досить імовірним є те, що фізичні та фізико-хімічні умови, які створюються в 
електрочайнику в процесі закипання води, можуть переводити електрони в 
атомах на більш високий енергетичний рівень; при охолодженні такої води – 
система заспокоюється і електрони повертаються на вихідні енергетичні рівні, 
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при цьому надлишок поглиненої енергії може виділятися також у вигляді 
короткохвильового електромагнітного випромінювання. Означені гіпотези 
опосередковано підтверджуються тим, що через дві години після кип'ятіння 
відбувається зниження рівня іонізуючого випромінювання від закипілої води.  

Відомо, що переходи електронів в атомних оболонках з більш високого 
енергетичного рівня на більш низький енергетичний рівень можуть 
супроводжуватися випромінюванням електромагнітних хвиль будь-якої 
довжини - від радіохвиль до гамма-випромінювання. Цілком можливо, що 
енергетичний вплив від нагрівальної спіралі електрочайника є достатнім для 
переведення електронів на високі енергетичні орбіталі, повернення з яких в 
початкове положення може супроводжуватися короткохвильовим 
електромагнітним випромінюванням в діапазоні, що реєструється побутовими 
дозиметрами. При цьому зниження показників дозиметра через дві години 
після кип'ятіння води в електрочайнику до вихідних значень, може бути 
пов'язано: а) з взаємним гасінням високоенергетичних вільних радикалів, які 
з'явилися в воді в процесі закипання; б) а також з поверненням збуджених 
електронів з високоенергетичних орбіталей на вихідні енергетичні рівні. 

В дослідженнях, проведених Zhang Z. з колегами (2014), було встановлено, 
що мікрохвильове випромінювання в присутності оксидів титану - забезпечує 
генерування вільних радикалів, що використовується в технологіях деградації 
органічних забруднюючих речовин [14]. Paudel N.R. з колегами (2016) було 
показано, що в присутності наночастинок золота - мікрохвильове 
випромінювання забезпечує генерування гідроксид радикалів, порівнянне з 
генеруванням цих радикалів іонізуючим випромінюванням в дозі 1,5 Гр [11]. 
Таким чином, мікрохвильове випромінювання в присутності іонів металів 
спроможне генерувати значну кількість вільних радикалів. При цьому в  ряді 
досліджень підкреслюється не термальний ефект мікрохвильового 
випромінювання під час генерування вільних радикалів [10]. Можливо 
припустити, що в умовах мікрохвильового випромінювання утворюються 
низькоенергетичні вільні радикали, оскільки в наших дослідженнях ми не 
виявили достовірного зростання рівня іонізуючого випромінювання від води, 
яка пройшла кип’ятіння в мікрохвильовій печі (т.т. під час взаємогасіння таких 
радикалів вивільняється незначна кількість енергії, що не дозволяє реєструвати 
ефект утворення вільних радикалів в умовах дії мікрохвильової обробки за 
допомогою побутового дозиметра).  

Ju Y. з колегами (2009) проводили Н2О2-засновану реакцію деградації 
водних розчинів малахітового зеленого при нагріванні водних розчинів в 
мікрохвильовій і в звичайній печі [8]. При цьому знебарвлення розчинів 
відбувалося швидше при нагріванні в умовах мікрохвильового 
випромінювання. Автори дослідження прийшли до висновку, що нагрівання в 
мікрохвильовій печі дозволяє продукувати більше гідроксидних радикалів з 
вихідного перекису водню (реактив Фентона = пероксид водню + залізо), в 
порівнянні з нагріванням у звичайній печі [8]. Таким чином, отримані 
дослідниками результати свідчать про те, що просто тепловий ефект не дає 
такої кількості вільних радикалів, як ефект високочастотного 
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електромагнітного поля. У зв'язку з вищевикладеним цікавим стає той факт, що 
нагрівання в електрочайнику призвело до достовірного зростання показників 
дозиметра, що свідчить про потужний іонізаційний ефект обробки води в таких 
умовах. І якщо теплове випромінювання від звичайної печі не здатне 
генерувати достатньої кількості вільних радикалів - то можна припустить, що 
кип'ятіння води в електрочайнику супроводжується додатковим енергетичним 
ефектом не термальної природи. 

Оцінка потенційної небезпеки використання питної води після дії змінного 
електромагнітного випромінювання від мікрохвильової печі та електричного 
чайника. Якщо в порівнянні з фоном рівень випромінювання від харчової 
продукції або питної води перевищує 10-15 мкР на годину, то це говорить про 
істотну небезпеку даної продукції [4]. Згідно з отриманими в нашому 
дослідженні даними, рівень іонізуючого випромінювання від щойно закипілої в 
електрочайнику води в порівнянні з холодною водою – виріс на 10 мкР на 
годину. Таке зростання рівня випромінювання від води є небезпечним для 
здоров`я людини. Оскільки побутовий дозиметр, який було використано в 
нашому дослідженні, реєструє жорстке електромагнітне випромінювання 
рентгенівського та гамма діапазонів, це свідчить про появу означеного типу 
випромінювання від питної води, яку кип’ятили в електрочайнику. Який 
чинник міг стати джерелом жорсткого електромагнітного випромінювання в 
експерименті?  

Нажаль обмеженою для споживачів є інформація, що багато електричних 
приладів, які не призначені для отримання рентгенівського випромінювання, 
генерують його як побічний продукт. До таких приладів відносяться, зокрема, 
кінескопи застарілих кольорових телевізорів і сьогодні виробництво сучасних 
кольорових кінескопів в багатьох країнах знаходиться під урядовим контролем 
[5]. Ми можемо припустити, що причиною появи іонізуючого випромінювання 
від питної води після її кип’ятіння в електрочайнику стало короткохвильове 
електромагнітне випромінювання від приладу, яке виникає як побічний продукт 
перетворення електричної енергії в теплову в нагрівальному елементі 
електрочайника. 

 Згідно з літературними даними, теплова і мікрохвильова обробка води 
призводить до появи вільних гідроксид-радикалів та інших вільно-радикальних 
форм. Високим рівнем накопичення вільних радикалів, мабуть, пояснюється 
високий стерилізаційний ефект кип'ятіння води в електрочайнику в порівнянні з 
кип'ятінням на звичайній газовій плиті: після кип'ятіння в електрочайнику 
зареєстровано достовірно менше виживання в воді термотолерантних колі-
бактерій в порівнянні з кип'ятінням звичайним способом [7]. Таким чином, в 
електрочайнику створюються умови з більш потужним стерилізуючим 
ефектом, ніж при простому кип'ятінні води. І, цілком можливо, що це не тільки 
більш висока температура, але – і додатковий ефект не температурної природи 
(оскільки в даних умовах стерилізації гине багато термотолерантних бактерій). 

В ряді робіт було показано, що в процесі кип'ятіння води в електрочайнику 
- з металевої спіралі в воду виходять іони металів [6, 9, 12], що може 
стимулювати утворення у воді вільних радикалів і, з одного боку, привести до 
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достовірного зростання показників, що реєструються побутовими дозиметрами, 
а з іншого боку - забезпечити додатковий стерилізуючий ефект (як за рахунок 
появи іонів важких металів, так і за рахунок накопичення вільних радикалів в 
закипілій воді).  

Yamabhai M. з колегами (2014) очищену деіонізовану воду піддавали: а) 
кип'ятінню; б) експозиції на мікрохвильовому випромінюванні; в) дії 
низькочастотного електромагнітного поля за технологією молекулярного 
резонансу (MRET-технологія) [13]. Надалі цю воду використовували для 
приготування середовища для культивування клітин крові людини. Проведені 
дослідження показали, що клітини крові на поживних середовищах, 
виготовлених на воді, яка закипіла, і на воді, обробленої мікрохвильовим 
випромінюванням, – демонстрували більший оксидативний стрес, в порівнянні 
з клітинами, вирощеними на воді після впливу низькочастотного 
електромагнітного поля. Пророщування сої на воді, активованій впливом 
низькочастотного електромагнітного поля і мікрохвильовим випромінюванням 
- призвело до збільшення довжини коренів проростків, в порівнянні з водою, 
яку закип`ятили. Автори дослідження прийшли до висновку, що вода, 
оброблена електромагнітними полями, має різноманітні біологічні ефекти при 
впливі як на клітини тварин, так і на клітини рослин [13]. 

Цікаво відзначити, що Yamabhai M. з колегами (2014) було встановлено, 
що вода, оброблена мікрохвильовим випромінюванням, посилила ріст коренів 
сої [13]. Тоді як дослідження, проведені на кафедрі екології та географії 
Херсонського державного університету, показали, що проростки цибулі гірше 
росли на воді, яка була оброблена мікрохвильовим випромінюванням в 
побутовій мікрохвильовій печі. Цілком можливо, що біологічний ефект дії 
мікрохвильового випромінювання на воду залежить від тривалості обробки та 
від частоти використаних при обробці води хвиль. 

Висновки. Проведене нами дослідження питної води з використанням 
побутового дозиметра SMG-2, показало, що термічна обробка (кип’ятіння) з 
використанням звичайної газової плити або з використанням мікрохвильової 
печі не призводять до істотних змін показників дозиметра порівняно з 
холодною водою. Проте, кип’ятіння з використанням електрочайника моделі 
«A-PLUS», викликає статистично достовірне збільшення показників дозиметра 
порівняно з холодною водою: з 0,30 ± 0,019 мкЗв/год до 0,40 ± 0,019 мкЗв/год. 
Через 2 години після кип’ятіння – показники дозиметра повернулися до 
початкових значень і становили  0,28 ± 0,014 мкЗв/год. Згідно нормативів, 
рівень виявленого короткочасного іонізуючого ефекту є шкідливим для 
здоров`я людини. Ймовірною причиною небезпечного нетривалого зростання 
рівня іонізуючого випромінювання від питної води є нетермальний вплив 
електромагнітного випромінювання від нагрівального елемента 
електрочайника, оскільки кип’ятіння води на газовій плиті та в мікрохвильовій 
печі до статистично достовірного іонізуючого ефекту не призвело.  
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Abstract. Our research on drinking water using the SMG-2 household dosimeter showed that 
the heat treatment (boiling) using a conventional gas cooker or using a microwave oven does not 
lead to significant changes in the dosimeter parameters compared with cold water. However, 
boiling using the A-PLUS model of an electric kettle causes a statistically significant increase in 
dosimeter performance compared to cold water: from 0,30 ± 0,019 μSv/h to 0,40 ± 0,019 μSv/h. 
After 2 hours after boiling - the dosimeter returned to the initial values and amounted to 0,28 ± 
0,014 μSv/h. According to the standards, the level of short-term ionizing effect detected is harmful 
to human health. The probable cause of the dangerous short-term increase in the level of ionizing 
radiation from drinking water is the nonterminal effect of electromagnetic radiation from the 
heating element of the kettle, since boiling water on the gas stove and in the microwave oven has 
not led to a statistically significant ionizing effect. 

Key words: ionizing radiation, dosimetry, microwave oven, electric kettle, plumbing drinking 
water. 
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