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THE ECONOMIC AND ECOLOGICAL EFFICIENCY OF EQUAL DOSES OF MINERAL AND
ORGANIC FERTILIZERS IN THE TOMATO VEGETATION TRIALS
Gharakhanyan K.
Armenian National Agrarian University, Yerevan, Armenia
Mkrtchyan A.
Armenian National Agrarian University, Yerevan, Armenia
Galstyan M.
Armenian National Agrarian University, Yerevan, Armenia
Abstract
The study results and evaluation of the economic efficiency for equal doses of different mineral and organic
fertilizers applied in the tomato vegetation experiments are introduced in the current work. The trials were conducted in 2017-2019, in the greenhouse of the “Scientific Center of Soil Science, Agri-Chemistry and Melioration”, ANAU branch; the holding capacity of the vegetation pots was 0.6 m3, the soil content was 75 kg and the
soil type was irrigated, meadow brown. The experimental sample was the tomato variety “Anahit”. The study
results have disclosed that the application of mineral and organic fertilizers promotes both the increase of the
tomato yield and the economic efficiency of the received yield, as well as the decrease of its cost price.
Among different mineral and organic fertilizers applied with equal doses the compost applied with 22.0 t/ha
dose is the best variant, since by applying the mentioned fertilizer with the stated dose 629.0 c/ha high quality
tomato yield is harvested in conditions of the Ararat valley; besides 3068.5 thousand AMD/ha extra profit is
gained. So, this fertilization variant is recommended to invest in the agricultural production.
Keywords: mineral and organic fertilizers, vegetation experiment, tomato, yield quantity, economic efficiency, net income
The agricultural events are generally subjected to
in-depth investigations or are widely expanded only in
that case when they are economically efficient and
when every monetary unit spent provides definite
profit, otherwise they can’t find their practical justification in the agricultural production. According to the
study conducted by Yu. A. Gusarova, the compensation
per a ruble in case of applying mineral fertilizers makes
3.5 rubles and in case of organic fertilizers it makes 3.0
rubles [2].
Z.Baynokh [1], Mineev [3] and M.H. Galstyan [4]
mention, that despite the availability of agricultural
crops (maize, winter wheat, potato, alfalfa, eggplant,
etc.) cultivated in the irrigated land areas, the high
doses of phosphorus and potassium have provided low
economic efficiency; nevertheless, the applied fertilizers enhance the soil fertility and promote the increase
of sustainability in agri-ecosystems.
Upon the analysis of the results of long-year field
and vegetation experiments the authors indicate that the
costs /expenses/ for nitrogen, phosphorus and potassium per 1 kg active agent provide, on the average, 7
kg-12 kg cereal yield, 18 kg-35 kg potato yield, 19 kg34 kg sugar beet yield and 20 kg-38 kg tomato yield
surplus [2,3,4,5]. In case of applying 1 ton of bio-humus and 5 tons of half-rotted manure with bedding the
expenses are respectively compensated with 1280 kg
and 980 kg potato yield, 400 kg-500 kg cereal and 1350
kg-1500 kg tomato yield surplus.
Our researches aim to enhance the effect of equal
doses for various mineral and organic fertilizers on the
tomato yield quantity and its economic efficiency and

to compare the obtained results with those identified in
the result of application of mineral fertilizers with the
same doses throughout the whole region and to recommend the best variant from the prospect of yield capacity and net income for its introduction in the agricultural
production.
When estimating the economic efficiency for the
aforementioned agricultural events (application of mineral fertilizers, manure, equal doses of bio-humus and
compost) the regulations accepted at the ANAU Chair
of Agribusiness Management and applied in the whole
region and also the current purchase and application
prices for mineral fertilizers (ammonium saltpeter, superphosphate, potassium salt), bio-humus, compost and
those for tomato sale fixed in the market relations of
Armenia at the period of the experimental activities
have been taken as a background.
The results of vegetation experiments have shown
that in case of applying equal doses of various mineral
and organic fertilizers the tomato yield has fluctuated
within the range of 379 c/ha-629 c/ha according to the
three-year average data or it has surpassed the control
variant by 99 c/ha-349 c/ha or by 35.4 %-125.0 %. The
maximum yield surplus has been recorded in case of
applying compost with 22.0 t/ha dose (Table 1). As
compared to the variant (N120P120K120) where mineral fertilizers have been used, in the variant where
equal doses of manure, bio-humus and compost have
been applied the yield surplus has amounted to 111 c/ha
– 250 c/ha (average data for the three years) or to 29.3
%-65.0 % [6].
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Table 1
The effect of equal doses for different mineral and organic fertilizers on the tomato yield capacity
Yield capacity,
Yield surplus
Average for
c/ha
Experimental variants
3 years
2017
2018
2019
c/ha
%
1. Control
280
289
272
280
2. N120P120K120
395
364
378
379
99
35.4
3. Manure 25 t/ha + P60
480
487
505
490
210
75.0
4.Bio-humus 8 t/ha
526
513
525
521
241
86.0
5. Compost 22 t/ha
620
610
640
629
349
125.0

The estimation results of economic efficiency
have shown that the equal doses of different mineral
and organic fertilizers have provided higher efficiency
everywhere not only in terms of yield amount but also
in terms of overall cost effectiveness and profitability
as compared to the same indicators in the control variant (without fertilization).

According to the results of the vegetation trials
conducted throughout 2017-2019, the full dose of mineral fertilizers (N120P120K120) has provided 99.0 c/ha
tomato yield surplus against that of recorded in the control variant raising 816.5 thousand AMD extra income
per a hectare and 4.7 AMD extra profit for each dram
spent (Table 2).
Table 2
Economic efficiency of applying equal doses for mineral and organic fertilizers in the tomato vegetation
trials (calculated per 1 hectare)
Manure
Bio-HuCompost
Control
N120P120K120
25t/ha
mus
Indicators
22 t/ha
+ P60
8 t/ha
Average yield of the variants, c/ha
280.0
379.0
490.0
521.0
629.0
Yield surplus against the control
99.0
210.0
241.0
349.0
variant, c/ha
Extra yield cost, thousand AMD
990.0
2100.0
2410.0
3490.0
Fertilizers and the costs related to
their application, thousand AMD
124.0
224.0
608.0
357.0
Extra yield, its harvesting, transportation and storage costs, thou49.5
105.0
120.5
174.5
sand AMD
Total costs, thousand AMD
173.5
329.0
728.5
531.5
Extra profit, thousand AMD
816.5
1810.0
1681.5
3068.5
Extra profit for each dram spent
4.7
5.5
2.3
5.7

The situation is somehow different when we analyze the estimations of economic efficiency resulted
from the application of equal doses of different organic
fertilizers comparing them both with the indices of control variant (without fertilization) and with the similar
indices of equal doses of mineral fertilizers accepted
and used in the region.
The computations have disclosed that if the application of 25 t/ha manure with P60 has provided 1810.0
thousand AMD extra yield, the application of 8 t/ha
bio-humus has provided 1681.5 thousand AMD extra
yield, then upon the application of 22.0 t/ha compost
3068.5 thousand AMD extra yield has been acquired,
i.e. against the variant where equal doses of mineral fertilizers have been used in the mentioned variant respectively 993. 5, 865.0 and 2252.0 thousand AMD extra
yield has been harvested. It is worth mentioning that as
a result of the application of equal doses of mineral and
organic fertilizers the variant, where 22.0 t/ha compost
has been applied, has provided the highest yield amount
resulting in 5.7 drams yield surplus for each dram spent.
Conclusion
Thus, among different organic and mineral fertilizers used with the same doses, the variant with 22.0
t/ha compost is the best one upon the application of

which under the conditions of the Ararat valley 629.0
c/ha high-quality tomato yield, 3068.5 thousand AMD
yield surplus and 5.7 AMD extra profit per a dram spent
has been acquired. So the mentioned variant is relevant
for the introduction in the agricultural production.
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АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОРВАНИЯ
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Abstract
The article considers the interaction of contradictions in the system of environmental and economic interests of
business entities at the present stage of development of the market system. The production activity of people often
negatively affects the natural environment, as a result of which the needs of people for natural resources and the
quality of the environment exceed the possibilities of their natural reproduction, which leads to a deepening of the
contradictions between the development of production and the preservation of quality living conditions. An important
element in this case is the stimulation of the environmental activities of all business entities, which can become not
only a factor in reducing the level of conflict between economic development and the natural environment, but also
make economic development itself a means of observing environmental priorities. The article also describes the main
directions of the formation of a sustainable economic mechanism in the environmental management system.
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы взаимодействия противоречий в системе экологических и экономических интересов хозяйствующих субъектов на современном этапе развития рыночной системы. Производственная деятельность людей зачастую негативно влияет на природную окружающую среду, вследствие чего
потребности людей в природных ресурсах и качестве окружающей природной среды превышают возможности
их естественного воспроизводства, что приводит к углублению противоречий между развитием производства и сохранением качественных условий жизни. Важным элементом в данном случае выступает стимулирование природоохранной деятельности всех хозяйствующих субъектов, что может стать не только фактором снижения уровня конфликтности между экономическим развитием и окружающей природной средой, но и сделать само экономическое развитие средством соблюдения экологических приоритетов. Также
в статье приведены основные направления формирования устойчивого экономического механизма в системе природопользования.
Keywords: ecological and economic interests, natural environment, restrictions, nature management, development of production, requirements, negative impact.
Ключевые слова: эколого-экономические интересы, окружающая природная среда, ограничения, природопользование, развитие производства, требования, негативное воздействие.
В процессе хозяйственной деятельности человек вступает в определённые отношения с природой
и социальной окружающей средой. Объективным
содержанием этих взаимосвязей является удовлетворение потребностей субъектов экономики. Из-за
ограниченности и редкости природных ресурсов
возможности людей в удовлетворении потребностей
не беспредельны. Система потребностей человека
имеет сложную структуру. Различают потребности
физические, интеллектуальные, социальные, экономические, экологические и т.д. В этой связи важным
является вопрос о соотношении различных потребностей человека. Но как показывает практика, на
первом месте стоят экономические потребности –

обеспечение пищей, жильём и т.д. – что составляет
основу жизнедеятельности людей.
Так как большинство потребностей человека
удовлетворяются за счёт природы, она сама является
первичным объектом потребностей, одним из важнейших факторов, формирующих материальную основу
интересов. Производственная деятельность людей зачастую негативно влияет на природную окружающую
среду, вследствие чего потребности людей в природных ресурсах и качестве окружающей природной
среды превысили возможности их естественного воспроизводства, что привело к углублению противоречий между развитием производства и сохранением
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условий жизни, являющегося основным противоречием взаимодействия природы и общества и причиной возможного глобальном экологического кризиса [1].
Доказательством этому обстоятельству служит тот факт, что в развитых зарубежных странах
реализация экономических интересов всё чаще происходит с учётом экологических факторов, а экологическая безопасность выходит на первое место
в системе ценностных ориентацией населения.
К сожалению, социально-политическая ситуация в России, сложившаяся в 90-е годы, обусловила
примат экономических потребностей в стране. Несмотря на то, что экологические проблемы, по степени значимости, уступают экономическим, глубинные противоречия между хозяйственной деятельностью и природной средой, имеющие место в
общественном развитии России, объективно требуют учёта экологического фактора.
Существует мнение, что «эколого-экономические потребности, как проявление зависимости человека от окружающей среды, носят объективный
характер. По мере их осознания эколого-экономические потребности начинают выступать в форме
эколого-экономических интересов, мотивирующих
поведение человека. Экономический интерес
можно определить как активное отношение к экологической потребности, особенно в сфере природопользования. Например, рациональное использование ресурсов или утилизация отходов. В результате усиления роли природопользования, среды
обитания и связанных с этим процессом потребностей отношения по поводу природопользования
становятся самостоятельным и жизненно важным
направлением проявления экономических интересов [2].
В современном мире реализация экономических интересов всё чаще происходит с учетом экологического фактора. Это означает новое понимание общественного прогресса как необходимости
обеспечения роста запаса устойчивости экологических систем по отношению к антропогенному воздействию.
Во всем мире постепенно, более адекватными
становятся действия субъектов рыночной экономики по реализации экономических интересов в
сфере природопользования, в результате осознания
экологических потребностей в общественном развитии. Очевидно, что деятельность фирм; предприятий по мере осознания этих потребностей будет
полностью зависеть от экологических требований,
и если предприятие предпочитает быть конкурентоспособным, то приоритеты в его деятельности
должны перейти к экологически чистым производствам и продуктам. Поскольку экономические интересы являются важнейшим элементом механизма
действия экономических законов, то, с учетом отношений природопользования, экологическая составляющая в практике их реализации также присутствует.
Как известно, экономические интересы противоречивы. Противоречия интересов могут быть
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«внутренними», существующими между сторонами интересов одной и той же формы или разновидности, и «внешними», возникающими, между
интересами различных типов, форм, разновидностей. Противоречивость экономических интересов
определяется множественностью самих интересов
и их субъектов.
В сфере природопользования главная причина
противоречивости интересов заключается в том,
что экономика и природа – системы, представляющие собой противоречивое единство, а человек со
всеми своими потребностями и интересами принадлежит равным образом обеим системам. Кроме
того, эта противоречивость обусловлена, многообразием самих интересов субъектов [3,4].
Негативные последствия противоречивости
экономических интересов в сфере природопользования находят своё отражение, в конечном счёте, в
загрязнении окружающей среды. На современном
этапе всё отчётливее проявляется противоречивость экономических интересов предприятий, министерств, ведомств и всего общества по использованию природных ресурсов. Интересы общества
связаны с использованием первичных природных
ресурсов для роста отечественной экономики, а ведомственный интерес в большей степени относится
к экспорту минерального сырья и других природных ресурсов.
Указанная негативная ситуация усугубляется
тем обстоятельством, что значительная часть экспортной выручки идёт на приобретение продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Удельный
вес таких закупок составляет 25-30% ежегодно, то
есть наблюдается негативная ситуация обмена в основном невозобновимых природных ресурсов на
легко воспроизводимые сырьевые ресурсы.
В сфере природопользования противоречивость экономических интересов обусловлена,
также тем обстоятельством, что, с одной стороны,
хозяйствующие субъекты должны выполнять своё
экономическое предназначение, но, с другой стороны, эта экономическая деятельность приводит к
загрязнению окружающей природной среды, что
должно компенсироваться посредством охраны
природы. В этом случае могут возникнуть противоречия между экономическим ростом и экологическими ограничениями, а также затратами на охрану
природы; темпами развития общества и изменениями в эволюции и в развитии природы; антропогенной нагрузкой и экологической ёмкостью регионов;
ростом издержек производства из-за затрат на
охрану природы и ухудшением качества окружающей среды; необходимостью учёта последствий
воздействия производства на состояние окружающей среды и отсутствием достоверной информации
и т.д.
В силу различных причин, например, неупорядоченности отношений между федерацией и её
субъектами в современной экономической ситуации, противоречия экономических интересов существуют и в системе «общество - регион». Противоречия могут проявляться также внутри такой
группы экономических интересов, как интересы
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различных регионов, то есть в системе «регион - регион» Например, в последние годы обостряются
противоречия интересов из-за трансграничного переноса загрязняющих веществ. Поэтому важным
элементом экономического механизма рационального природопользования должна стать система
межрегиональных расчётов на базе создания приемлемого уровня экологического мониторинга [5].
В регионах России действуют предприятия,
имеющие разную экономическую и экологическую
иерархию, то есть каждое из них выполняет различную производственную или непроизводственную
деятельность, реализуя свои экономические интересы. Эта деятельности в большей или меньшей
степени отвечает функциональной ориентированности региона и рынка. При этом одни предприятии
больше загрязняют окружающую природную
среду, другие – меньше. С экономической точки
зрения их ранг, примерно одинаков, хотя, например, в рекреационных регионах можно выделить
предприятия, отвечающие функциональной ориентированности или деформирующие её (в основном,
это предприятия химической, машиностроительной, промышленности). В данной ситуации, можно
говорить о противоречиях в системе «регион-предприятие».
Таким образом, на фоне данных проблем важным элементом выступает стимулирование природоохранной деятельности всех хозяйствующих
субъектов. В целом стимулирование в сфере природопользования затрагивает как методы ответственности субъектов экономики за реальную или потенциальную возможность нанесения ущерба окружающей среде, так и методы поощрения за улучшение
или сохранение качества окружающей природной
среды. Применение этих методов связано с динамикой экономических, социальных, экологических, а
также политических процессов в обществе. Каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные стороны, свою сферу применения, а потому их необходимо использовать с учётом конкретной эколого-экономической ситуации.
Формирование устойчивого экономического
механизма в системе природопользования должно
происходить по следующим основным направлениям:
- учёт и социально-экономическая оценка природно-ресурсного потенциала и экологического состояния территорий;
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- планирование охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
- финансово-кредитный механизм использования и охраны окружающей среды;
- экологическое страхование;
- экономическое стимулирование;
- формирование рынка экологических работ и
услуг;
- платность землепользования;
- экономическое воздействие на нарушителей
законодательства в области охраны природы и др.
Стимулирование рационального природопользования в современной хозяйственной деятельности предприятий может стать не только фактором
снижения уровня конфликтности между экономическим развитием и окружающей природной средой, но и сделать само экономическое развитие
средством соблюдения экологических приоритетов.
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Abstract
We established the influence of solar activity and carbon dioxide emissions on the loss of forest plantations
as a result of their damage by pests and diseases of the forest. In addition, we analyzed the effect of drought on the
area of lost forest areas covered by forest vegetation due to fires. We also proposed empirical regression equations.
Анотація
Встановлено вплив сонячної активності і викидів вуглекислого газу на загибель лісових насаджень в
результаті їх пошкодження шкідниками і хворобами лісу. Крім того, було проаналізовано вплив посухості
на площу втрачених лісових ділянок вкритих лісовою рослинністю через пожежі. Запропоновано
емпіричні рівняння регресії.
Keywords: Sun activity, carbon dioxide, moisture supply, loss of forest plantations, insect pests, phyto disease, fires.
Ключові слова: Активність сонця, діоксид вуглецю, вологозабезпечення, втрата лісових насаджень,
ентомошкідники, фітохвороби, пожежі.
Вступ. Починаючи з 2010 року в Україні, спостерігається масове всихання ряду головних лісоутворюючих деревних порід – сосна (Pinus), дуб
(Quercus), ялина (Picea), береза (Betula) та ясен
(Fraxinus). Подібна ситуація спостерігається на всіх
континентах у лісових біоценозах зони помірного
клімату Північної кулі. Особливо катастрофічно
склалася ситуація у хвойних лісах. Так, всихання
хвойних порід у Північній Америці та Сибіру нараховує мільйони гектар. Не краща ситуація і в Європі, де за останні 20 років спостерігається масове
всихання сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) та
ялини європейської (Picea abies (L.) H. Karst). Всихання головних лісотвірних порід у лісах північної
кулі в більшості випадків мають подібні ознаки перебігу процесу і викликані спалахами масового розмноження, подібних за своєю біологією стовбурових
шкідників.
Наприклад:
дендроктон
(Dendroctonus micans Kud) у Північній Америці,
уссурійський поліграф (Polygraphus proximus
Blandford) в Східній Азії, короїд-типограф (Ips
typographus Linnaeus) та короїд верхівковий (Ips
acuminatus Gyllenhal) в Європі [2-5, 9, 11, 13, 15].
Причини всихання ще повністю не вивчені, але
одночасне виникнення осередків всохлих деревних
порід в багатьох державах та збільшення їх площ,
вказує на глобальність процесів. Найбільш ймовірно, що це взаємопов’язано з циклічними планетарними процесами які посилені антропогенним
впливом і виражені в збільшенні температури повітря та зменшенні кількості опадів в останні десятиліття на більшій частині земної кулі [2, 5, 8, 17].

Розглянемо один із можливих чинників що
може мати безпосередній вплив на лісові екосистеми – а саме активність сонця. У своїй науковій
праці «Земное эхо солнечных бурь», яка була опублікована 1976 р. професор О. Л. Чижевський звертав увагу на залежності активності сонця та періодичності спалаху епідемій, пандемій, епізоотій, епіфітій на Землі [14]. Італійській мікробіолог
П. Фараоне (1995, Італія) досліджував закономірність зростання колоній бактерій у роки мінімума
кількості плям на сонці [12]. Пізніше вітчизняні науковці В. С. Мартинюк, Н. А. Темур’янц, Б. М. Владимирський [5] у своїй монографії «У природи нет
плохой погоды: космическая погода в нашей жизни» підкреслювали вплив сонячної активності на
біологічні, соціальні та технологічні процеси. Жеребцов Г. О., Коваленко В. А., Молодих С. І., Кириченко К. Є. [3] у своїй науковій публікації «Влияние
солнечной активности на температуру тропосферы
и поверхности океана» встановили вплив глобальної температури повітря на концентрацію СО2 і геомагнітну активність. Мельник П. П. [6]. у своїй монографії виклав закономірності впливу сонячної активності на врожайність пшениці. Чернишов В. Б.
зауважив вплив сонячної активності на життєдіяльність комах [13]. Іноземними авторами досліджено
вплив сонячної активності на лісові пожежі в Південній Європі [23].
Другим впливовим екологічним чинником є гідрологічні умови існування живих організмів. Гідрологічний чинник оцінюють за допомогою кількісного показника посушливості – гідротермічного
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коефіцієнта (ГТК) Селянінова [7], якій використовують для оцінки умов зволоження періоду із середньодобовими температурами, вищими за 10оС,
тобто періоду активної вегетації. Адже вологозабезпеченість має безпосередній вплив на стан лісових
насаджень [9-11].
Третім чинником є зростання середньорічної
температури повітря, що на думку багатьох науковців призвело до всихання деревних рослин, поширення фітошкідників і хвороб лісу, зростання кількості пожеж (Козак, 2006; Дідух, 2009; Яворський,
2015; Шунькина, 2015) [2, 4, 5, 15-17].
Четвертим чинником якій спричиняє негативний вплив на довкілля внаслідок антропогенної діяльності та природних явищ (виверження вулканів)
це викиди діоксиду вуглецю в навколишнє середовище. У природних умовах вуглекислий газ є лімітувальним фактором фотосинтезу, тобто і росту.
Високі концентрації СО2 (у десять разів і більше)
витримують не всі рослини, оскільки припиняється
ріст, сповільнюються інші фізіологічні процеси і
настає стан анабіозу. Чутливі рослини починають
хворіти фітохворобами. Крім того, збільшення концентрації вуглекислого газу, на думку деяких авторів
наукових
публікацій
(Guerenstein
P.G., Hildebrand J.G. 2008; Акатов, 2013; Fangmeier
2012; Srinivasa Rao M., 2012 та ін.), сприятиме збільшенню розмноженню комах-шкідників [1, 19, 20,
25].
Тому у своїй статті ми вирішили проаналізувати вище зазначені твердження.
Матеріали і методи. Згідно показників наданих Головним управлінням статистики України
нами проаналізовано динаміку загибелі деревних
рослин внаслідок біотичних, абіотичних та антропогенних чинників за період 2010-2018 рр.
Для визначення загибелі лісових насаджень від
нестачі вологозабезпеченості нами використано показники (температура, опади) Українського гідрометеорологічного центру за період 1970-2018 рр.
Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) Селянінова
[7] визначали шляхом ділення кількості опадів (ΣR)
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у мм за період з температурами, вище 10оС, суми
активних температур (Σt>10 ) за той же час, яка зменшена у 10 разів:
∑𝑅
ГТК =
(1)
0,1×∑ 𝑡акт>10

якщо ГТК < 0,4 – дуже сильна посуха, ГТК від
0,4 до 0,5 – сильна посуха, ГТК від 0,6 до 0,7 – середня посуха, ГТК від 0,8 до 0,9 – слабка посуха,
ГТК від 1,0 до 1,5 – достатньо волого, ГТК > 1,5 –
надмірно волого.
До теперішнього часу опубліковано понад півсотні прогнозів 24-го циклу сонячної активності,
вони пророкують для 24-го циклу значення максимального числа Вольфа від 42 [18] до приблизно
190 [22]. Багато прогнозів зібрано та проаналізовано в роботі Pesnell W. D (2008) [24] і в дослідженнях
Janssens
Jan
(http://users.telenet.be/j.janssens/Index.html).
Для
встановлення подальшого аналізу впливу сонячної
активності на спалахи хвороб та фітошкідників
нами використано числа Вольфа які взяті на сайті
http://meteo-dv.ru/geospace/AverageMonthW.
Для визначення викидів парникових газів
(СО2) в навколишнє середовище нами були використані статистичні показники Державної служби статистики України.
Математичну та статистичну обробку результатів дослідження здійснювали за допомогою програми пакету аналізу даних Microsoft Excel.
Результати досліджень. Зміни сонячної активності викликають зміни в міжпланетному і навколоземному космічному просторі, впливають на клімат і життєдіяльність живих організмів на Землі.
При збільшенні рівня сонячної активності збільшується потік ультрафіолетового і рентгенівського випромінювання Сонця, внаслідок чого збільшується
щільність і температура верхніх шарів земної атмосфери. Згідно отриманих показників, найбільше
зростання сонячної активності спостерігалося в
1979, 1980, 1990, 1991, 2001, 2002, 2014 роки (рис.
1).

Рис. 1 Значення середньорічних чисел Вольфа за період 1970-2020 рр.
Аналізуючи вплив числа W на загибель лісових культур через їх санітарний стан за період 2010-
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2018 рр. нами помічена певна закономірність. У
роки підвищеної сонячної активності спостеріга-
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ється зростання площ загиблих деревних насаджень від фітохвороб, а в роки мінімальної сонячної активності від ентомошкідників (рис. 2).

Рис. 2 Площа лісових насаджень які загинули за період 2010-2018 рр.
За період 2010-2018 рр. спостерігається зростання втрачених лісових насаджень через збільшення площ пошкоджених ентомошкідниками, а в
2018 році їх кількість збільшилася майже в чотири
рази.
В останні два роки спостерігається зменшення
кількість вкритих лісовими насадженнями лісових
ділянок від фітозахворювань та несприятливими
погодними чинниками. Значні спалахи пожеж спо-

стерігалися у 2015 і 2017 роках, що призвело до загибелі лісових насаджень на площах більше ніж
8,5 тис. га.
Проаналізувавши вплив фактичних умов вологості і температурного режиму, нами зауважено що
після років збільшення сонячної активності, на другій рік показник ГДК знижується. Наприклад у
1980, 1992, 2003 роках рівень ГДК в Україні становив 0,9, а в 2015 р. – 0,6 (рис. 3).

Рис. 3 Вологозабезпечення (ГДК за Селяніновим) за період 1970-2020 рр.
Крім того, за останні десятиліття рівень вологозабезпечення знизився. Якщо середній показник
ГДК за вегетаційний період в 1970-х роках становив 1,4-1,5, то в 2000-х роках кількісний показник
посухості склав менше 1,2.

Згідно показників Державної служби статистик, головними джерелами викидів діоксиду вуглецю в Україні є стаціонарні та пересувні джерела
забруднення. За останні роки кількість викидів СО2
знизилась 40 % (рис. 4).
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Рис. 4 Викиди СО2 від стаціонарних та пересувних джерел забруднення за період 2010-2018 рр.
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Для встановлення кореляційних взаємозв’язків між площею загиблих деревних насаджень, викидами
СО2, числом W, ГДК Селянінова та середньорічною температурою повітря застосовано пакет аналізу даних Microsoft Excel і побудовано кореляційну матрицю (табл. 1).
Таблиця 1
Кореляційна матриця парних коефіцієнтів

1
-0,920

1

0,044

-0,194

1

0,322

-0,132

0,505

1

-0,705

0,772

-0,232

0,022

1

-0,748

-0,275

0,619

1

-0,486

0,521

0,713

0,633

-0,150
-0,727

0,222
0,719

Згідно отриманих даних можна зробити висновок про достатньо високий взаємозв’язок (0,7050,772) між показниками: площа загиблих лісових
насаджень через комах-шкідників і фітохвороб; числом Вольфа; викидами діоксиду вуглецю. Значний
зворотній взаємозв'язок (-0,748) спостерігається
між втраченими насадженнями через пожежі та показником ГДК. Середня кореляційна залежність
між знищеними деревними насадженнями через пожежі та середньорічною температурою повітря

1

(0,505). За іншими показниками кореляційний взаємозв’язок незначний, а тому мультиколінеарність
моделей відсутня.
Для встановлення степеневої залежності
впливу числа W і СО2 на загибель лісових насаджень від ентомошкідників нами логарифмовано
всі показники, і за допомогою програми пакету аналізу даних Microsoft Excel проведено регресійний
аналіз. Одержані результати аналізу наведено у
табл. 2
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Таблиця 2
Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу
Регресійна статистика
Множинний R
0,894
Коефіцієнт детерміна0,799
ції R2
Нормований R2
0,733
Стандартна
0,164
помилка
Спостереження
9

12

Дисперсійний аналіз
SS (сума квадратів відхилень)

MS
(оцінка дисперсії)

F

значимість F

Регресія

df
(кількість
ступенів
волі)
2

0,641

0,321

11,9

0,01

Залишок

6

0,161

0,027

ln10(y)

8
коефі-цієнти
5,88

0,802
стандартна
помилка
4,05

t -статистика
1,45

Pзначення
0,197

нижнє
95%
-4,03

верхнє
95%
15,8

Мінлива

x1

-0,477

0,220

-2,17

0,073

-1,02

0,061

Мінлива

x2

-0,912

0,824

-1,11

0,311

-2,93

1,10

Показники

Разом
Показники
Y - перетин

Повертаємо до початкової функції показник Y,
та одержуємо:
ln10(5,88) = 7,6 × 105
Згідно функції Кобба-Дугласа степенева функція має вигляд:
𝑦 = 𝑎 × 𝑥1𝑎 × 𝑥2𝑏
(2),
таким чином, рівняння буде мати вигляд:
𝑦 = 7,6 × 105 × 𝑥1−0,477 × 𝑥2𝑏−0,912
де у – площа втрачених деревних рослин через
комах, тис. га; х1 – число, W; х2 – викиди СО2.
Зниження числа Вольфа на 0,477 % і зниження
викидів діоксиду вуглецю на 0,912 %, має безпосередній вплив на збільшення площ загиблих насаджень внаслідок їх пошкодження ентомошкідниками.
Величина R2 (міра визначеності), яка характеризує якість отриманого регресійного рівняння і виражається ступенем відповідності між вихідними

даними і регресійною моделлю (розрахунковими
даними). У нашому прикладі міра визначеності дорівнює 0,799, що говорить про достатню апроксимацію отриманого степеневого рівняння з вихідними показниками.
Множинний R – коефіцієнт множинної кореляції визначає ступінь залежності незалежних змінних (x) і залежною змінною (y), в нашому випадку
він є достатньо високим і дорівнює 0,894.
Рівняння є значимим на 5 % рівні, тому що значимість F є меншим 0,05.
Отже, одержане рівняння можна використовувати у подальших наукових дослідженнях.
Подальшим нашим кроком було розробити рівняння залежності між площами знищених лісових
насаджень через фітозахворювання та числом Вольфа і викидами діоксиду вуглецю.
У таблиці 3 наведено одержані показники регресійного та дисперсного аналізу.
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Таблиця 3

Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу
Регресійна статистика
Множинний R
0,877
Коефіцієнт детермі0,769
нації R2
Нормований R2
0,693
Стандартна
0,106
помилка
Спостереження
9
Дисперсійний аналіз

Регресія

df (кількість ступенів волі)
2

SS (сума квадратів відхилень)
0,224

MS
(оцінка дисперсії)
0,112

Залишок

6

0,067

0,011

ln10(y)

8
коефі-цієнти
-2,46

0,291
стандартна
помилка
2,62

Мінлива

x1

0,288

Мінлива

x2

0,515

Разом

Y - перетин

F

значимість F

10,0

0,012

t -статистика
-0,942

P-Значення
0,383

нижнє
95%
-8,87

верхнє
95%
3,94

0,142

2,02

0,089

-0,06

0,636

0,532

0,968

0,371

-0,787

1,81

Визначаємо Y-перетин і одержуємо значення
показника:
𝑙𝑛10(−2,46) = 0,003
За формулою Кобба-Дугласа (2) отримуємо
степеневе рівняння:
𝑦 = 0,003 × 𝑥10,288 × 𝑥20,515
де у – площа втрачених деревних дере через фітохвороби лісу, тис. га; х1 – число, W; х2 – викиди
СО2.
Зростання числа Вольфа на 0,288 % і викидів
діоксиду вуглецю на 0,515 %, впливає на поширення фітохвороб, які в свою чергу призводять до
загибелі дерев.

Коефіцієнт детермінації R2 є достатньо високим 0,769, що вказує на достовірність рівняння. Кореляційний зв'язок (множинний R) між показниками високий 0,877. Рівняння є значимим на 5% рівні, значимість F є менше 0,012.
Згідно кореляційної матриці (табл. 1) існує тісний зв'язок між показниками загиблих лісових насаджень внаслідок пожеж і гідротермічним коефіцієнтом Селянінова. Залежність втрати насаджень
від лісових пожеж та ГДК зображено на рис. 5.

Рис. 5 Залежність втрати насаджень від лісових пожеж та ГДК
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Згідно отриманого рівняння на рис. 5, коефіцієнт детермінації становить 0,625, що вказує на достовірність отриманої математичної залежності і можливого використання для встановлення впливу
ГДК на лісові пожежі.
Висновки. Аналізуючи показники 20102018 рр. нами підтверджено твердження науковців
щодо впливу числа Вольфа та діоксиду вуглецю на
поширення ентомошкідників та фітохвороб які
призводять до загибелі лісових насаджень.
Підтверджено, що гідрологічні умови мають
безпосередній вплив на існування лісових рослин,
адже зниження вологозабезпеченості призводить
до їх втрати через лісові пожежі.
В ході проведеного аналізу нами не встановлено взаємозв’язку між середньорічною температурою повітря та загибеллю лісових насаджень.
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POVEDENIYEY'S CHARACTER OF THE UNIVALENT IN THE ANAPHASE OF I AT TRITICUM
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ХАРАКТЕР ПОВЕДЕНИЕЯ УНИВАЛЕНТА В АНАФАЗЕ I У TRITICUM AESTIVUM L. КАК
ПРОЯВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ МЕЙОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Жарков Н.А.
ФГБНУ, Омский аграрный научный центр
Abstract
Studying of an anaphase of I at a full series monosomny lines of a grade of wheat Milturum 553 showed that
the univalent at this stage has three main types of behavior: unipolar when the univalent departs to one of opposite
poles; bipolar when the univalent is split on two chromatides on mitotic type; apolar at which the univalent does
not interact with poles and forms a microkernel in dyads. The ratio of three types of behavior of a univalent significantly varied on lines. However, in general on a genotype, a ratio between quantity of anafazny cages with
unipolar type of behavior of a univalent and cages with alternative type of his behavior (bipolar + apolar) it was
close 1 to 1. Ability of a univalent to behave in an anaphase of I with a frequency of 50% as reducing division
shows that the trigger of transition of chromosomes from a mitosis to meiosis at the cytologic level is the coorientation a centromere in a zone of an initial pole of one haploid set of chromosomes. At this time the second
haploid set keeps the former mitotic orientation. The analysis of the ranged row of frequency of unipolar orientation of a univalent showed that prevention of conjugation of homeolog at an allogeksaploides type of wheat is
reached by spatial dissociation of chromosomes. At the same time, if the situation of a possibility of orientation of
two adjacent homeolog in one direction is created, the mechanism of replacement of a polar co-orientation a centromer of one homolog on another works.
Аннотация
Изучение анафазы I у полной серии моносомных линий сорта пшеницы Мильтурум 553 показало, что
унивалент на данной стадии имеет три основных типа поведения: униполярный, когда унивалент отходит
к одному из противоположных полюсов; биполярный, когда унивалент расщепляется на две хроматиды
по митотическому типу; аполярный, при котором унивалент не взаимодействует с полюсами и формирует
микроядро в диадах. Соотношение трех типов поведения унивалента существенно варьировало по линиям.
Однако, в целом по генотипу, соотношении между количеством анафазных клеток с униполярным типом
поведения унивалента и клеток с альтернативным типом его поведения (биполярный + аполярный) оказалось близким 1 к 1. Способность унивалента вести себя в анафазе I с частотой 50% по типу редукционного
деления показывает, что пусковым механизмом перехода хромосом от митоза к мейозу на цитологическом
уровне является коориентация центромер в зоне исходного полюса одного гаплоидного набора хромосом.
В это время второй гаплоидный набор сохраняет свою прежнюю митотическую ориентацию. Анализ ранжированного ряда частоты униполярной ориентации унивалента показал, что предотвращение конъюгации гомеологов у аллогексаплоидного вида пшеницы достигается путем пространственного разведения
хромосом. При этом, если создается ситуация возможности ориентации двух смежных гомеологов в одном
направлении, срабатывает механизм замены полюсной коориентации центромер одного гомолога на другой.
Keywords: meiosis, chromosome, univalent, pole, monosomny series, wheat
Ключевые слова: мейоз, хромосома, унивалент, полюс, моносомная серия, пшеница
Мейоз является одним из основных механизмов, обеспечивающих преемственность между поколениями при половом размножении. На его основе базируется вся современная рекомбинационная селекция. Поэтому актуальность изучения
мейотических процессов не вызывает сомнений.
В изучении мейоза используются различные
методы проводимых исследований (цитологические, генетические, цитогенетические). В последнее время особый статус получили исследования,

проводимые на молекулярном уровне с использование новых методов световой и электронной микроскопии, а также гибридизации in situ. При этом отвергаются результаты исследований, полученные с
использованием других методов цитологического и
цитогенетического исследований. Однако, в данном случае, следует отметить тот факт, что каждый
раздел научных изысканий решает свой определенный круг вопросов и его возможности ограничиваются принятыми методологическими изысканиями.
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Так, согласно имеющимся литературным данным
[34 и др.], широко используемые ныне современные методы исследований, проводимые на молекулярном уровне, не раскрывают в полной мере механизмы мейотического деления клеток и здесь более
эффективными могут оказаться совсем другие методы и подходы.
Для изучения мейоза привлекались самые различные представители растительного и животного
мира. Однако в проведении цитологических исследований мейоза особый интерес представляет пшеница мягкая Triticum aestivum L. Дело в том, что
мягкая пшеница, по своему происхождению, является аллогексаплоидом и включает в себя три генома: A, B, D, принадлежащих разным видам родов
Triticum и Aegilops [1, 35]. В состав каждого генома
входит по 7 хромосом (2n = 14). На основании проведенного нуллисомно-тетрасомного анализа было
установлено, что по три пары хромосом, принадлежащим разным геномам, обладают сходным содержанием генетической информации и являются гомеологами [38]. После этого каждая хромосома получила двойное обозначение, где цифра указывает
на принадлежность ее к конкретной гомеологичной
группе, а буква – к геному. В результате такой нумерации каждая из 7 гомеологичных групп включает три хромосомы: 1A, 1B, 1D (группа 1), 2A, 2B,
2D (группа 2), 3A, 3B, 3D (группа 3) и т.д. до 7.
Гомеологичные хромосомы способны конъюгировать между собой, образуя мультиваленты. В
настоящее время установлено, что процесс диплоидизации аллогексаплоидной пшеницы обеспечивается сложным генетическим комплексом, в общей
совокупности которого определяющая функция отводится гену Ph1. В настоящее время гипотезы, которые объясняют действия гена Ph1, относят в основном к двум категориям [19, 24].
1) Локус Ph1 действует на предмейотических
стадиях, управляя предмейотическим выравниванием гомологов и гомеологов.
2) Локус Ph1 включается в исправление гомеологического синапсиса и подавление кроссинговера между гомеологами.
Способность анеуплоидов мягкой пшеницы
сохранять свою жизнеспособность и давать потомство позволили Э. Сирсу [37] создать на базе сорта
Чайниз Спринг серию моносомных линий, в каждой из которых отсутствовала одна доза конкретной хромосомы (2n = 41). Позднее моносомные серии были созданы на базе еще 70 сортов пшеницы
различного происхождения [42].
Серия моносомных линий мягкой пшеницы является уникальным объектом для изучения мейоза,
так как наблюдения за характером поведения унивалента при редукционном делении клеток позволяет выявлять те элементы мейотических процессов, которые в обычном эуплоидном состоянии генотипа остаются для наблюдателя незамеченными.
Однако для этого необходим цитологический анализ мейоза полной серии моносомных линий с
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большим объемом выборки анализируемого материала, менделевский подход к результатам проведенных исследований и их интерпретация в 1D, 2D
и 3D проекциях. Что и было нами сделано.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В качестве объекта исследования была взята
созданная полная, цитологически идентифицированная серия моносомных линий сорта Мильтурум
553. Закладка и проведение опыта осуществлялась
в строго контролируемых условиях (теплица) в
зимне-весенний период. Посев семенного материала проводился в сосуды. Повторность четырехкратная. По каждому варианту в повторности высевали 20 зерен (по 5 зерен в сосуд). Сосуды в пределах линии располагались в один ряд (по 4 сосуда).
Ряды по стеллажу размещались рендомизированно.
Растения выращивали при 17 часовом освещении. Дополнительное досвечивание осуществляли
лампами ДРЛФ-400. В процессе вегетации освещенность увеличивали с 8 – 10 тысяч люкс (посев всходы) до 12-18 тысяч люкс (цветение – восковая
спелость). Температурный цикл поддерживался в
начальный период 18/160С, на более поздних этапах
развития – 22/180С. Полив осуществлялся через
день, до полного насыщения почвы. Влажность воздуха поддерживалась в пределах 50 – 70%.
В межфазный период выход в трубку – колошение проводили фиксацию микроспороцитов. Для
этого с каждого растения брали по одному колосу.
В качестве фиксаторов использовали смеси Ньюкомера и Навашина [7, 40]. Цитологические исследования мейоза осуществлялись на временных давленых ацетокарминовых препаратах с помощью микроскопа МБИ-3. Микрофотосъемку проводили под
микроскопом МБИ-11, снабженным микрофотонасадкой МФН-12У4.2. Для анализа брали только
первые и вторые цветки нижней части колоса.
При цитологическом анализе анафазы I,
клетки идентифицировали по характеру поведения
унивалента. При этом отмечали количество клеток
без отстающих элементов, клетки с отстающей целой хромосомой, хроматидами и отдельных плеч
хромосом. Полученные экспериментальные данные подвергались статистическим методам анализа, разработанных для качественных признаков
[3, 9].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ
Цитологический анализ анафазы I у моносомной части популяции показал, что характер поведения унивалента на данной стадии легко идентифицируется по его полярной ориентации. При этом
выделяется три основных его типа: униполярный,
когда унивалент вместе с другими хромосомами отходит к одному из противоположных полюсов; биполярный, когда унивалент расщепляется на хроматиды по типу митоза; аполярный, при котором унивалент не взаимодействует с полюсами и
формирует микроядро в диадах (рис.1).
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Рис.1. Характер поведения унивалента при редукционном делении микроспороцитов: а – униполярный; б
– биполярный (стрелками указанны расходящиеся хроматиды); в - аполярный (стрелкой указан унивалент); г – диада с микроядром (стрелкой указано микроядро). Ув. 60х10.
По результатам проведенного цитологического анализа анафазы I у серии моносомных линий
пшеницы, соотношение частот трех типов поведения унивалента существенно варьировало по линиям (таблица 1). Чаще всего по униполярному
типу вела себя в гемизиготном состоянии хромосома 2D (62.99 %), реже – 4В (39.46 %). Наибольшее количество анафазных клеток с биполярным
типом поведения унивалента наблюдалось по хромосоме 7А (47.56 %), а наименьшее – по хромосоме
7А (10.57 %). Максимальное же значение доли клеток с аполярным типом поведения унивалента

имели растения, моносомные по хромосоме 7D
(35.40 %), минимальное (6.84 %) – растения, моносомные по хромосоме 7А. По усредненным данным
соотношение трех типов поведения унивалента составило 49.80 %, 29.75 %, 19.43 % соответственно.
Прежде чем перейти к обсуждению, следует
отметить, что каждый автор имеет право на собственную интерпретацию результатов проведенных исследований, вплоть до построения научной
гипотезы и обоснования доказательства научной
истины.

Таблица 1. Частота, %, различного характера поведения унивалента в анафазе I мейоза у серии моносомных линий пшеницы Мильтурум 553
Хромосома
Изучено
Тип поведения унивалента
клеток, шт.
униполярный
биполярный
аполярный
неидентифицируемый*
1А
1274
48.74
29.44
2.04
0.78
2А
2081
56.85
10.57
3.91
0.67
3А
1953
49.51
34.51
1.98
2.00
4А
1176
54.00
33.10
1.33
0.57
5А
1572
43.32
37.59
18.45
0.64
6А
1756
58.94
28.25
12.47
0.34
7А
1432
44.90
47.56
6.84
0.70
1В
1069
48.27
30.78
20.02
0.93
2В
1243
40.79
46.82
11.10
1.29
3В
1444
44.60
30.75
22.99
1.66
4В
1751
39.46
34.84
24.21
1.48
5В
1337
48.77
35.30
15.41
0.52
6В
1193
53.23
18.86
27.07
0.84
7В
1090
52.84
28.35
18.07
0.64
1D
1084
52.58
12.02
33.58
2.12
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2D
3D
4D
5D
6D
7D
Х сред.

1624
1148
1434
1348
1540
1610
30159

62.99
53.83
50.14
50.15
54.29
39.69
49.80

Проведенный цитологический анализ отдельных фаз мейоза у серии моносомных линий Triticum
aestivum L. показал, что характер поведения унивалента в анафазе I, во многом не согласуется с теми
канонами, которые сложились в настоящее время в
отношении механизма сегрегации хромосом в мейозе I. Прежде всего, унивалент без прохождения
конъюгации со своим гомологом и образования,
хотя бы одного кроссинговера [32], не должен был
вести себя в анафазе I по типу редукционного деления. В свое время существовало мнение, что продольное расщепление унивалента на данной стадии
по типу митоза является нормой, а его отхождение
к одному полюсу - аномалия [11]. Считалось, что,
униполярная ориентация унивалента вызвана утратой связи одного из кинетохор со своим полюсом.

15.15
27.11
30.83
40.36
30.97
23.30
29.75
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20.57
1.29
18.55
0.52
17.78
1.25
9.12
0.37
13.83
0.91
35.40
1.61
19.43
1.02

Однако при таком подходе следует учитывать тот
факт, что в этом случае перемещение хроматиды,
утратившей связь с полюсом, будет осуществляться
к противоположному полюсу ее сестринской хроматидой через когезию в зоне центромеры. Иначе
говоря, ее движение к полюсу должно проходить
путем своего рода “буксировки”. Такой способ перемещения в относительно плотной среде, какой
является цитоплазма, должен приводить к распаду
унивалента на хроматиды с их видимой ориентацией к одному полюсу. Такие ситуации действительно имели место в анафазе I (рис. 2). Однако
униполярная ориентация двух сестринских хроматид наблюдалась довольно редко (0.79%).

а

б
Рис. 2. Анафаза I с отстающими хроматидами, ориентированными к одному полюсу: а – на раннем
этапе распада унивалента; б – на позднем этапе распада унивалента. Стрелками указаны хроматиды
унивалента. Ув. 60х10.
Во-вторых, если исходить из того, что единство сестринских кинетохор обеспечивается специфичным для мейоза клеисином (REC8) и защищено
от действия сепоразы шугошинами [15, 36], то унивалент также не должен был делиться в анафазе I и
эквационно. Тем боле, что кинетохоры по своей
геометрии изначально занимают характерное для
мейоза расположение «бок-о-бок» [29].
Теперь, что касается аполярного типа поведения унивалента, то здесь наблюдается выход данного факта за пределы современного понимания.
Оппоненты, пытаясь его игнорировать, отмечают,
что аполярный тип поведения свидетельствует
только о случайном отхождении унивалента к одному из двух полюсов. Однако проведенный корреляционный анализ между количеством анафазных
клеток с унивалентом в межполюсной зоне, клеток
с отстающей одной хроматидой и количеством
диад с одним микроядром показал, что частный коэффициент множественной корреляции количество

клеток с аполярным типом поведения унивалента и
количеством диад с 1 микроядром составил 0.93.
Если верить логике дальнейшего корреляционного
анализа [3], то r2 в данном случае составит 0.8649.
Из этого следует, что формирование одного микроядра в диадах на 86.49% определялось именно аполярным типом поведения унивалента, и только на
13.51% - отстающей 1 хроматиды.
Таким образом, характер поведения унивалента в анафазе I у мягкой пшеницы требует иного
подхода к объяснению результатов проведенных
исследований. Однако обратимся теперь к самим
результатам проведенного цитологического анализа анафазы I у моносомной части популяции полной серии анеуплоидных линий сорта Мильтурум
553 (таблица 1).
Прежде чем перейти к анализу полученных
экспериментальных данных следует обратить внимание на два очень важных момента.
1. Все три типа поведения унивалента имели
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место по всем хромосомам при поочередном их моносомном состоянии. Постоянство проявления и
относительно высокая частота исключают возможность рассматривать данные типы поведения унивалента как проявление своего рода аномалий. Следовательно, есть все основания считать, что характер поведения унивалента определяется теми
механизмами мейотических процессов, которые
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имеют место при обычном эуплоидном состоянии
генотипа.
2. В каждом конкретном случае, анализируя
поведение унивалента, мы анализируем поведение
одного из гомологов. Из этого следует, что в общем
итоге, мы анализируем поведение хромосом в анафазе I одного гаплоидного набора генотипа Triticum
aestivum L.

Таблица 1.
Частота, %, различного характера поведения унивалента в анафазе I мейоза у серии моносомных
линий пшеницы Мильтурум 553
Тип поведения унивалента
Изучено
Хромосома
неидентифицируеклеток, шт.
униполярный
биполярный
аполярный
мый*
1А
1274
48.74
29.44
2.04
0.78
2А
2081
56.85
10.57
3.91
0.67
3А
1953
49.51
34.51
1.98
2.00
4А
1176
54.00
33.10
1.33
0.57
5А
1572
43.32
37.59
18.45
0.64
6А
1756
58.94
28.25
12.47
0.34
7А
1432
44.90
47.56
6.84
0.70
1В
1069
48.27
30.78
20.02
0.93
2В
1243
40.79
46.82
11.10
1.29
3В
1444
44.60
30.75
22.99
1.66
4В
1751
39.46
34.84
24.21
1.48
5В
1337
48.77
35.30
15.41
0.52
6В
1193
53.23
18.86
27.07
0.84
7В
1090
52.84
28.35
18.07
0.64
1D
1084
52.58
12.02
33.58
2.12
2D
1624
62.99
15.15
20.57
1.29
3D
1148
53.83
27.11
18.55
0.52
4D
1434
50.14
30.83
17.78
1.25
5D
1348
50.15
40.36
9.12
0.37
6D
1540
54.29
30.97
13.83
0.91
7D
1610
39.69
23.30
35.40
1.61
Х сред.
30159
49.80
29.75
19.43
1.02
*Клетки с 3 отстающими унивалентами или (и) их фрагментами.
Как было отмечено ранее, соотношение частот
трех типов поведения унивалента в анафазе I существенно варьировало по линиям. Однако на данном
этапе проводимого анализа полученных результатов, особый интерес представляют итоговые

цифры, характеризующие поведение унивалента в
целом по генотипу (к вариационному ряду вернемся чуть позже). Схематично их можно представить в следующем порядке:
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Из данного построения видно, что соотношение двух альтернативных групп поведения унивалента в анафазе I (униполярный и биполярный +
аполярный) оказалось близким 1 к 1 (2 = 1,17).
Этот показатель демонстрирует тот факт, что характер поведения унивалента в целом подчиняется
одному из основных законов статистического распределения двух равновозможных взаимоисключающих событий, на котором основываются законы
Г. Менделя [6]. Данное обстоятельство дает все основания считать, что аполярный тип поведения является частным случаем проявления биполярного
состояния хромосомы в гемизиготном состоянии.
Иначе говоря, унивалент либо имеет униполярную
ориентацию в анафазе I либо нет.
Как уже отмечалось ранее, способность хромосом вести себя по униполярному типу в мейозе I
обязано их бивалентному состоянию. В свое время
был введен специальный термин – коориентация
(co-orientation). Согласно генетическому словарю
[8] и данным интернета, под коориентацией понимается процесс взаимной ориентации центромер
бивалентов или мультивалентов в метафазе первого
деления мейоза. Однако, как показал характер поведения унивалента в анафазе I, бивалентное состояние не является определяющим фактором коориентации центромер, обеспечивающим переход хромосом от эквационного типа деления к
редукционному. Способность хромосом в гемизиготном состоянии вести себя в мейозе I по типу редукционного деления однозначно указывает на то,
что смена полюсной ориентации сестринских центромер (коориентация) предшествует синапсису гомологичных пар.
Усилиями многих исследователей было показано, что у изученных видов растений, включая
пшеницу, хромосомы имеют Рабл-ориентацию
[31]. При этом центромеры ассоциируют с ядерной
мембраной [12]. Место же локализации центромер
на определенном участке ядерной оболочки является их зоной исходного полюса, в которой и происходит, за счет структурно-динамических процессов, изменение взаимной ориентации сестринских
центромер гомологов.
Другой примечательной особенностью характера поведения унивалента в анафазе I является его
способность в 50 % случаев сохранять свою биполярную ориентацию и делиться эквационно, подобно митозу. Двойственность поведения унивалента одной и той же хромосомы в анафазе I однозначно указывает на то, что в момент полюсной
коориентации центромер между гомологами существует распределение функций. При этом один из
них, за счет структурно-динамических изменений
зоны исходного полюса, меняет ориентацию своих
сестринских центромер (положение 1), в то время
как второй гомолог сохраняет свою прежнюю биполярную ориентацию (положение 2). Судя по результатам проведенного цитологического анализа,
вероятность того, какой из двух гомологов окажется в том или ином положении в среднем составляет 50 на 50 процентов. Если центромеры унивалента оказываются при полюсной коориентации в
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положении 1, то он ведет себя по типу редукционного деления, если в положении 2 – то по типу эквационного деления. Как уже отмечалось ранее, полученное соотношение между двумя альтернативными группами 1 к 1 отражает характер поведения
унивалента в анафазе I одного гаплоидного набора
хромосом, представленного в виде серии моносомных линий. Следовательно, способность унивалента с частотой 50 % вести себя в мейозе I по типу
редукционного деления свидетельствует о том, что
пусковым механизмом перехода хромосом от митоза к мейозу на цитологическом уровне является
коориентация центромер одного гаплоидного
набора хромосом. В это время второй гаплоидный
набор хромосом сохраняет свою прежнюю биполярную (митотическую) ориентацию сестринских
центромер.
В качестве гипотезы и на основании предлагаемой концепции «разводящих нитей» дальнейшие
процессы, связанные с конъюгацией
хромосом и их сегрегацией в мейозе I у Triticum aestivum
L., могут быть представлены следующим образом.
По данным литературных источников [12], гаплоидные наборы хромосом у высших растений
(рожь, тритикале) располагаются параллельно, гомологичные хромосомы рядом. Однако, во-избежании возможности конъюгации хромосом в соматических клетках, они должны занимать такую пространственную ориентацию, чтобы напротив плеча
одной хромосомы располагалось негомологичное
плечо второй хромосомы. Для того чтобы совместить гомологичные плечи, необходимо изменить в
зоне исходного полюса положение сестринских
центромер одного из гомологов, развернув хромосому на 1800. Сделать это, без соответствующей
укладки самих хромосом, довольно трудно. Поэтому, не случайно, в прелептотене часто наблюдается характерная укладка хромосом в виде «прохромосом» у животных и «spiral prophase stage» у
растений, которая сменяется почти полной деконденсацией хромосом в лептотене [4]. После коориентации центромер и приведения в соответствие
взаимной ориентации гомологичных плеч хромосом, наступает процесс сближения теломер на небольшом участки оболочки ядра с образованием в
период лептотены - зиготены фигуры «букета».
О дальнейших событиях, происходящих в мейозе I у эуплоидного генотипа мягкой пшеницы, свидетельствует третий тип поведения унивалента –
аполярный. Его способность с определенным постоянством проявлять аполярность, указывает на
то, что после начала синапсиса теломер, те хромосомы, которые до сих пор сохраняли свою прежнюю биполярную ориентацию, теряют свою связь с
зоной исходного полюса и восстанавливают ее после завершения конъюгации гомологов. В данном
случае определяющим моментом в выборе типа деления хромосом становятся уже не сестринские
центромеры хроматид, а взаимное расположение
спаренных центромер гомологов.
Наличие полюсной детерминации сегрегации
хромосом, так или иначе, предполагает особый ме-
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ханизм построения мейотического веретена деления у Triticum aestivum L. В одной из своих работ
R. Bruce Nicklas [27] отмечает, что центральное веретено и кинетохорное формируются в разное
время и в разном месте. По данным литературных
источников [10] и результатам проведенных нами
дополнительных исследований, у растений мягкой

а
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пшеницы в норме часто наблюдаются клетки, имеющие в прометафазе мейоза I достаточно симметричное трехполюсное веретено (рис. 3). В случае
удачного попадания на данный межфазный период,
при раздавливании пыльников количество таких
клеток в капле ацетокармина может достигать 70 и
более процентов.

б

в

Рис. 3. Процесс формирования веретена при первом мейотическом делении клеток у мягкой пшеницы: а
– профаза; б – прометафаза; в – метафаза I.
Ув. 60х10.
Из рисунка 3б логически следует, что два полюса принадлежат центральному веретену, а третий полюс – кинетохорному.
У растений, из-за отсутствия центросомы, роль
центра организации микротрубочек в профазе выполняет ядерная оболочка [16]. Микротрубочки собираются вдоль ядра с последующим формированием профазного веретена. В то же время, согласно
альтернативной модели присоединения кинетохор
к веретену, короткие микротрубочки своими плюсконцами встраиваются в кинетохоры и за счет
удлинения минус-концов «сшиваются» [26]. Таким
образом, если первая часть может служить моделью образования центрального веретена деления,
то вторая – кинетохорного веретена.
В формировании кинетохорного веретена, очевидно, принимает участие и внутренняя поверхность оболочки ядра (зона исходного полюса). В
интерфазном ядре хромосомы присоединены к
ядерной мембране. Есть данные, что после ее распада фрагменты полярного сегмента этой ткани мигрируют к полюсам и становятся объединенными
во вновь сформировавшемся полюсе веретена [30,
14, 13]. При распаде данного полюса его фрагменты
становятся частью вновь воссозданной ядерной
мембраны.
Дальнейшие процессы, связанные с сегрегацией хромосом, могут быть поняты исходя из предлагаемой концепции «разводящих нитей». После
завершения конъюгации хромосом кинетохоры
оказываются скоориентированы. Как уже отмечалось ранее, в данном случае границей раздела уже
являются кинетохоры не сестринских хроматид, а
кинетохоры гомологичных пар. Пучок микротрубочек, составляющий кинетохорное веретено, расщепляется на две составляющие части, которые
разводятся в противоположные стороны и встраиваются в центральное веретено с дальнейшей реализацией свойств кинетического порядка.

Переход клеток от митоза к мейозу является
наиболее важным событием у эукариот. Однако механизмы, инициирующие начало мейоза, остаются
еще до конца неясными. Первая мутация, вызывающая отсутствие мейоза (am) была вы выявлена у
кукурузы [33]. При этом цитологическим путем
было установлено только то, что у гомозиготных
мутантов по этому гену последний предмейотический митоз проходит нормально, но клетки в мейоз
не вступают. Происходит лишь 2-3 синхронных митоза с последующей дегенерацией микроспороцитов [28]. Есть предположение, что у данного мутанта отсутствует переключение синтеза ДНК с митотического типа на мейотический [2]. Другой ген,
определяющий запуск мейоза MICROSPORELESS
1 (MIL1), был обнаружен у риса [22]. Мутант данного гена mil1 также не производит микроспор в
пыльниках. Его камеры заполнены соматическими
клетками. Исследования, проведенный на молекулярном уровне, показали, что кодируемый им ССтип glutaredoxin может быть одним из важных элементов запуска мейоза.
Таким образом, исследования, проведенные на
генетическом и молекулярном уровнях, не раскрывают самого механизма перехода хромосом от митоза к мейозу. В то же время характер поведения
унивалента в анафазе I у серии моносомных линий
пшеницы убедительно и однозначно демонстрирует тот факт, что пусковым механизмом данного
перехода является смена положения центромер в
зоне исходного полюса (коориентация) одного гаплоидного набора хромосом. При этом, двойственность поведения унивалента одной и той же хромосомы в анафазе I по своей полярной ориентации
(униполярная и биполярная) демонстрирует тот
факт, что между гомологами существует распределение функций. Полюсная коориентация центромер одного из них и сохранение прежней ориентации центромер другого обеспечивает приведение в
соответствие взаимное расположение гомологов и
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начала их сближения. Однако остается еще ряд моментов, связанных с характером поведения унивалента в анафазе I, которые требует своего объяснения. Прежде всего, это вопросы, связанные с целесообразностью необходимости:
1. поочередного участия гомологов в полюсной коориентации центромер (положение 1);
2. отклонения соотношения частот двух альтернативных групп поведения унивалента (униполярный и биполярный + аполярный) от 50 процентного уровня вероятности.
Для получения ответов на эти и другие вопросы, обратимся к анализу вариационного ряда
полученных экспериментальных данных (табл. 1).
Так как два альтернативных типа поведения унивалента находятся в обратно пропорциональной зависимости, то для дальнейшего анализа полученных
экспериментальных данных будем использовать
только вариационный ряд униполярной ориентации унивалента.
Оценка на однородность частоты униполярной
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ориентации унивалента семи гомеологичных групп
выявила серьезные различия между хромосомами
(табл. 2).
Как видно из таблицы 2 по шести группам гомеологов (все, кроме первой) в отношении рассматриваемого признака доказана их неоднородность.
При более детальном анализе цифровых данных
видно, что уровень значимости различия между
ними определяется либо всеми представителями
гомеологичных групп, либо явным отличием одного из них. В этом плане не составляет исключение и первая гомеологичная группа, где при попарном сравнении 1D достоверно отличается от двух
других своих гомеологов. Подобного рода проявление различий частоты униполярной ориентации
унивалента между хромосомами могло быть вызвано проявлением механизма предотвращения синапсиса гомеологов. Данное предположение подтверждается результатами дальнейшего статистического анализа полученных экспериментальных
данных.

Таблица 2.
Частота униполярной ориентации унивалента и оценка на однородность хромосом гомеологичных
групп по проявлению данного признака
Хромосома
Изучено клеток
Клеток с униполярной ориента2
(шт.)
цией унивалента, %
1А
1274
48.74
5.58
1B
1069
48.27
1D
1084
52.58
2А
2081
56.85
145.84**
2В
1243
40.79
2D
1624
62.99
3А
1953
49.51
22.00**
3В
1444
44.60
3D
1148
53.83
4А
1176
54.00
68.90**
4В
1751
39.46
4D
1434
50.14
5А
1572
43.32
15.33**
5В
1337
48.77
5D
1348
50.15
6А
1756
58.94
11.66**
6В
1193
53.23
6D
1540
54.29
7А
1432
44.90
45.56**
7В
1090
52.84
7D
1610
39.69
30159

Х сред.
49.80
Различия достоверны при ** P ≤ 0.01.
Представленный в таблице 1 характер распределение частоты униполярной ориентации унивалента по хромосомам выглядят несколько хаотично. Однако ситуация резко меняется, если данный вариационный ряд представить в виде
ранжированного ряда (табл. 3).
Проведенный статистический анализ данного
ранжированного ряда показал, что все хромосомы
по частоте униполярной ориентации унивалента
дифференцируются на 7 групп. В состав каждой

группы входит по три хромосомы. При этом, пять
групп (2, 3, 4, 6, 7) состоят из негомеологичных хромосом, а две группы (1 и 5) включают в свой состав
по два гомеолога. Оценка разности полученных
экспериментальных данных по критерию хи-квадрат показало, что хромосомы второй и третьей
группы, а также четвертой и пятой не имеют достоверных различий и составляют единые блоки (II и
III). В то же время наличие достоверных различий
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было доказано между смежными группами и блоками, а также между хромосомами одной группы
(1), имеющими гомеологи (табл. 3). Смысл подобного рода распределения частоты униполярной
ориентации унивалент по хромосомам станет более
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понятен, если принять во внимание пространственную гипотезу Фельдмана, объясняющую механизм
предотвращения синапсиса гомеологов у Triticum
aestivum L. [17, 18].

Таблица 3.
Оценка ранжированного ряда хромосом на их однородность по частоте униполярной ориентации
унивалента в анафазе I мейоза
Частота унипо- Значение 2 при оценке хромосом
Блок
Группа
Хромолярной ориенДвух
Двух
сома
тации
унива- группы
блока
смежных смежных
лента, %
групп
блоков
I
1
2D
62.99
6A
58.94
14.39*
14,39*
2A
56.85
25.81*
42.94*
II
2
6D
54.29
4A
54.00
0.05
3D
53.83
1,21
0.98
3
6B
53.23
7B
52.84
0.10
1D
52.58
7.08*
25.98*
III
4
5D
50.15
1.55
4D
50.14
0.17
3A
49.51
1,55
1.55
5
5B
48.77
1A
48.74
0.10
1B
48.27
IV

V

6

7

7A
3B
5A

2B
7D
4B
Различия достоверны при *p ≤ 0,01

44.90
44.60
43.32
40.79
39.69
46.39

Для получения модели характера разведения
хромосом в пространстве, ранжированный ряд
представим в виде графика, вершину которого

0.80

0.57

15.47*

27.35*

17.43

17.43

0,80

0,57

определяет хромосома с максимальным выражением признака, в то время как значения остальных
хромосом равномерно распределяются по обе стороны в порядке их убывания (рисунок 4).
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Рис. 4. Кривая ранжированного распределения хромосом по частоте униполярной ориентации унивалента (а) и модель пространственного разведения хромосом по данному признаку (б). Условные обозначения: N – север; S – юг; O – восток; W – запад.
При таком построении видно, что все хромосомы распределяются на восемь ассоциаций. Так
как их расположение совпадает с принятым географическим расположением на бумаге сторон света
(тем более, что хромосомы в интерфазном ядре
имеют Рабл-ориентацию), условно обозначим их
как северная, южная, западная и т.д. В состав каждой ассоциации, кроме юго-восточной и юго-западной, входит по три хромосомы, причем все они,
кроме северной не имеют гомеологов. Однако две
смежные ассоциации в общей совокупности обладают гомеологичными хромосомами (рис. 4b). Характерно, что хромосомы одной ассоциации, кроме
северной, имеют близкие по значению показатели
частоты униполярной ориентации унивалента. В то
же время хромосомы двух смежных ассоциаций и
ассоциации, имеющей гомеологи, достоверно различаются между собой по данному признаку.
Как видно из рисунка 4, хромосомы входящие
в группы 4 и 5, составляющие единый блок (III) и

имеющие в своем составе гомеологи, достаточно
надежно пространственно могут быть разведены.
Следовательно, возможность их полной конъюгации в данном случае исключается. То же самое
можно сказать и в отношении хромосом блока II
(группы 2 и 3). Однако хромосомы, принадлежащие
двум этим блокам, в трех случаях (3D и 3A, 1В и
1D, 4A и 4D) при их разведении занимают смежное
положение. В данном случае включается механизм,
вызывающий отклонение распределений функций
между гомологами от вероятности событий 50 на 50
процентов.
Аналогичное явление имеет место и в отношении остальных ассоциаций, имеющих при разведении хромосом смежное расположение гомеологов
(табл. 3, рис. 4). Характерно, что выше 50 процентного уровня на графике, унивалент чаще оказывался задействованным зоной исходного полюса и
занимал положение 1, а ниже 50 процентной отметки – реже. Следовательно, его гомолог при
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обычном эуплоидном состоянии генотипа должен
был иметь адекватно, обратно пропорциональное
значение. Следует заметить, что распределение
функций между гомологами при полюсной коориентации центромер и отклонения от 50 процентного
уровня вероятности имеют смысл, если направление движения при разведении хромосом определяется тем гомологом, центромеры которого были активно задействованы зоной исходного полюса. В
случае попадания по теории вероятности (50 на 50
%) центромер двух смежных гомеологов в положение 1, срабатывает механизм, осуществляющий замену у одной из гомеологичной пары, одного гомолога на другой и тем самым обеспечивает разведение гомеологов в противоположные стороны.
Как видно из рисунка 4b и таблицы 3 особенно
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критическая ситуация складывается в южной ассоциации хромосом (группа 1), где хромосомы 2D и
2А располагаются в одной ассоциации и их пространственная изоляция во многом зависит от правильного действия вышеуказанного дополнительного механизма. Именно в первой группе существует наибольшая вероятность конъюгации двух
гомеологичных хромосом (2D и 2А) с образованием тетравалента.
Для выяснения наличия возможности конъюгации гомеологичных хромосом у исходного
сорта Мильтурум 553 был проведен цитологический анализ метафазы I как у самого сорта, так и у
моносомной части популяции созданной по нему
серии (табл. 4).

Таблица 4.
Образование мультивалентов в метафазе I мейоза у моносомиков и сестринских дисомиков по
«критическим» хромосомам сорта Мильтурум 553
Моносомик
Сестринский дисомик
Хромосома
Количество
Процент клеток с
Количество
Клеток с тетраваизученных
изученных
лентами, %
тетравалентами
тривалентами
клеток
клеток
2А
1312
0.00±0.00***
0.08±0.08
861
1.16±0.36
6А
1464
0.75±0.22
0.07±0.07
681
0.00±0.00*
1В
1427
2.45±0.41**
646
1.39±0.46
3В
1154
1.99±0.41*
370
0.54±0.38
2D
1344
0.00±0.00***
0.82±0.25
816
0.61±0.27
7D
1175
0.26±0.15*
0.08±0.08
486
1.03±0.46
М553
1392
0.93±0.26
1392
0.93±0.26
Достоверно отличаются от исходного сорта при: *P ≤ 0.05 – 0.01; **P ≤ 0.01 – 0.001; ***p = 0.001.
По данным цитологического анализа наличие
тетравалентов у эуплоидного сорта Мильтурум 553
наблюдалось с частотой 0.93 %. Тот же уровень их
образования имело большинство его анеуплоидных
линий. Исключение составили линии, моносомные
по хромосомам 2А, 1В, 3В и 2D (табл. 4). При этом
отсутствие одной дозы хромосом 1В и 3В вызывало
достоверное увеличение числа метафазных клеток
с тетравалентами. В случае гемизиготного состояния хромосом 2А и 2D вместо тетравалентов формировались триваленты. Данное обстоятельство
убедительно показывает, что именно эти две пары
хромосом, предсказанных по результатам анализа
характера поведения унивалента в анафазе I, являются основным источником образования мультивалентов у исходного сорта Мильтурум 553.
Как и все мейотические процессы, механизм
замены гомологов при полюсной коориентации
центромер является генетически обусловленным.
Основным геном, определяющим предотвращение
синапсиса гомеологов у мягкой пшеницы, является
Ph 1. К сожалению, из-за одинаковой его эффективности в двойной и одной дозах, не удалось установить связь данного гена с характером поведения
унивалента в анафазе I мейоза. Характерно, что и
исследования, проводимые на молекулярном
уровне, также не дают должного представления о
механизме действия гена Ph 1 на цитологическом

уровне. Очевидно, для решения вопроса о возможной связи данного гена с вышеописанными механизмами пространственного разведения гомеологов, целесообразно использовать мутантную линию
ph 1, формы с увеличенной дозой гена Ph 1 и их гибриды с серией моносомных линий.
Результаты проведенного цитологического
анализа анафазы I у серии моносомных линий пшеницы по ряду позиций хорошо согласуются с данными литературных источников. Так, соотношение
двух типов поведения унивалента (униполярный и
биполярный) близкое 1 к 1 было установлено на серии моносомных линий сорта Чайниз Спринг [5].
Наличие же трех типов поведении унивалента в
анафазы I также отмечалось у кукурузы [41, 43].
По итогам международной конференции по
анеуплоидии, в виде тезисов был опубликован материал на английском языке относительно дифференциации хромосом на 7 групп при полюсной коориентации центромер у мягкой пшеницы [44]. В
2003 году была опубликована работа, где по результатам проведенных исследований с помощью in situ
гибридизации (FISH и GISH) показано, что у Triticum aestivum в ранней лептотене обнаруживается
кластеризация из 7 групп центромер [25]. N. Stewart
и D. Dawson [39] рассматривая данный вопрос отмечают, что центромеры пшеницы проходят 4 стадии взаимодействия в мейотическом процессе:
1. объединение в кластеры;
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2. негомологичное спаривание;
3. объединение в кластеры гомеологов;
4. гомологичное спаривание.
Далее авторы отмечают, что по мере продвижения мейоза центромеры группируются примерно
в 7 групп. Затем группы распадаются после выравнивания гомологов. По аналогии с наличием у мягкой пшеницы семи гомеологичных групп предполагается, что каждый кластер включает центромеры
гомеологичных хромосом трех геномов. Отмечая
данный момент N. Stewart и D. Dawson [39] замечают, что при этом остается не ясным: как происходит при конгрегации гомологов и гомеологов в одной группе надлежащий выбор партнеров. Однако,
проведенные нами исследования показали, что кластеризация центромер на 7 групп определяется не
по принципу принадлежности хромосом к гомеологичным группам, а предотвращение синапсиса гомеологов осуществляется путем пространственного разведения хромосом, при вмешательстве дополнительного генетического фактора.
Как следует из результатов проведенного цитологического анализа характера поведения унивалента в анафазе I мейоза, конъюгация проходит при
фиксированном положении центромер в зоне исходного полюса одного из гомологов каждой пары
хромосом. В данной ситуации, при пространственном их разведении, определяющую роль в предотвращении синапсиса гомеологов будет играть не
столько сам факт разобщения хромосом в ядре,
сколько их прицентромерных районов. Если для теломерных участков, обладающих большей степенью свободы, спаривание гомеологов становится
возможным, то по мере продвижения к прицентромерным районам будет сказываться фактор их удаленности, препятствующий завершению построения синаптонемального комплекса. Вполне вероятно, что распад мультивалентов на биваленты,
имеющий место на ранних этапах мейотических
преобразований [20, 21, 23], является следствием
данного обстоятельства.
Таким образом, изучение характера поведения
унивалента в анафазе I у серии моносомных линий
Triticum aestivum L. показало.
1. Тип деления клеток (митоз, мейоз) у Triticum
aestivum L. определяется в зоне исходного полюса.
2. Пусковым механизмом перехода хромосом
от митоза к мейозу на цитологическом уровне является коориентация центромер в зоне исходного полюса одного гаплоидного набора хромосом. При
этом второй гаплоидный набор хромосом сохраняет свою прежнюю биполярную ориентацию. Вероятность того какой из двух гомологов окажется в
том или ином положении составляет 50 на 50 процентов.
3. Для перехода хромосом от эквационного
типа деления к редукционному наличие синапсиса
гомологов требуется только для одного их гаплоидного набора.
4. После контакта теломерных участков и
начала формирования синаптонемального комплекса, те хромосомы, которые сохраняли свою
прежнюю биполярную ориентацию, утрачивают
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свою связь с полюсом и восстанавливают ее по завершению конъюгации.
5. Предотвращение конъюгации гомеологов
достигается путем пространственного разведения
хромосом. В случае возникновения ситуации, когда
два смежных гомеолога могут быть сориентированы в одну сторону, срабатывает механизм, осуществляющий замену участия в полюсной коориентации центромер одного гомолога на другой.
Из вышесказанного следует:
1. Изменение положения одного гомолога и сохранение его другим гомологом приводит в соответствие взаимное расположение плеч хромосом,
что является сигналом к их сближению.
2. Конъюгация гомологов проходит при фиксированном положении центромер в зоне исходного полюса одного гаплоидного набора хромосом.
3. Распределение функций между гомологами
и замена одного гомолога на другой имеют смысл,
если направление движения пары хромосом (бивалента) при разведении определяется гомологом,
центромеры которого были активно задействованы
зоной исходного полюса.
4. В прометафазе мейоза I у мягкой пшеницы
формируется трехполюсное веретено, два из которых принадлежат центральному веретену, а третий
полюс – кинетохорному. Соответственно, сегрегация хромосом в данном случае достигается путем
разведения пучка микротрубочек кинетохорного
веретена, встраивания их в центральное веретено с
последующей реализацией свойств кинетического
порядка.
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Abstract
Large- and medium-scale soil mapping finds its application in various fields, including in solving problems
of soil-ecological and agricultural monitoring. The use of modern computer, geo-information and Internet technologies provides new tools for the accumulation and processing of soil data, and also opens up the possibility of
connecting to the analysis of other natural and geographical factors. Comprehensive analysis of multi-time, multiscale and heterogeneous natural-soil information allows one to obtain not only a more objective assessment of soil
formation processes, but also numerical characteristics of the soil and soil cover, which are necessary for practical
use. The development of methods for converting archived soil materials into digital format, the formation of attribute data structures that provide a unified cartographic space of the region are fundamental steps in creating a
soil map of a regional level.
Keywords: geographic information systems1, interactive map2, electronic soil map3, ecological soil assessment4.
In developing countries, special attention is paid
to the agricultural sector, which is the main condition
for social sustainability. As one of the main directions
of economic policy in our republic, favorable conditions have been created for the development of this
sphere. A number of questions have been raised in the
state programs being implemented by scientists and
specialists working in the agricultural sector.
Preparation of an electronic soil map of Azerbaijan; soil
inventory; land cadastre; land management, economic
assessment, salinization, study of the degree of erosion
and their mapping, creation of crop rotation systems,
restoration issues, reconstruction of the amelioration
and irrigation system, electronic agriculture and
selection of zoned highly productive seeds are
important tasks facing specialists.
At the present time, the creation of interactive
electronic soil maps and maps of environmental
assessment of soils is in the way of solving higher
problems. In GIS studies, the availability of
information on layers significantly improves the quality
of terrain maps, which include terrain relief, soilforming rocks, vegetation cover, forest structure, and
other features. Unlike paper, electronic maps provide
an opportunity to analyze, modify and reclassify data.
From this point of view, it is important to create a system of information about space and geographic information, in general, for optimal land management in the
territory. To implement such a database, you can use
software on modern geographic information systems.
In this regard, the authors for the first time created an
electronic map platform covering the entire territory of
the Republic of Azerbaijan based on GIS software,
which supports an interactive update mode.
This map covers the entire scale of the spectrum
and meets the requirements of e-agriculture and other

public information systems, which are based on the use
of data space. For conducting soil, agrochemical and
interdisciplinary research on the platform, a method of
plastic relief was developed. Also prepared a detailed
methodology for the compilation of digital soil and environmentally assessment maps of soils using 3D visualization.
As you know, the easiest way to explore the
landscape is to compile its digital model. Before the
discovery of GIS, the creation of such models was often
impossible. It should be noted that in 2011, on behalf
of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham
Aliyev, the State Impact Committee on Land and Cartography for the first time compiled an interactive electronic map of Azerbaijan mainly for socially oriented
purposes. Scientific approaches that meet modern requirements in the past have led to the emergence of a
fundamentally scientific approach to the compilation of
interactive electronic soil maps and environmental assessment of soils in Azerbaijan.
The marking of the contours of the earth reflects
the reality in addition to the height of the relief, determines the indicators of latitude and longitude on the
plane, as well as modern digital models (3D), aerial
photographs and satellite images, and software. This required the preparation of new terrain maps based on
GIS technology. The creation of airborne materials
consists of the following steps:
Preparatory work. At this stage, planning of optimal flight routes, division of the territory into blocks,
measurements of the location control point by blocks
are carried out. The area for filming is divided into 4-5
route blocks. It helps to make work faster. The location
of control points within the block is determined. Flight
routes are determined by the camera’s own camera soft-

Danish Scientific Journal No34, 2020
ware, which will be filmed for flight management. Depending on the weather forecast for 1-2 days before departure, the control points of the Earth are measured.
These points are very important for determining the coordinates in the images and determining their position
on the ground.
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Aerial triangulation in progress. Images are interconnected, given in coordinates and errors are balanced. On the basis of captured images, stereo models
are created (two images create a stereo image), they are
edited, and a terrain model is created. Images are transverse and longitudinally covered. Images are automatically merged by common points. Based on the control
points of the location and coordinates of the center of
the images included in the block are closed on the
plane.

Pic. 1. Preparatory work
Flying. External orientation parameters of
captured images (center coordinates, flight altitude,
omega, kappa rotation angles) are deleted. At the end
of the flight, data is processed in accordance with the
actual colors of the earth's surface. Depending on the
number of images, this process takes several days. The
coordinates of the images are customized to fit any
coordinate system and projection (picture 2).

Pic. 4. Aerial triangulation in progress
Results are analyzed. The parameters of the output
product are entered into the orthophoto-plan based on
the model of the digital domain. Then the mosaic process is conducted. To get more accurate orthophotoplans, a digital model of the area is added below the
coordinate image of the plane (picture 5).

Pic. 2. Flying
Information for accommodation. The orthobase
project, which includes the coordinate system and parameters of the output product, is installed in the software (picture 3). The program includes the parameters
of the external orientation and the results of measurements of land control points. As part of the software
built project. Pictures that are not associated with any
coordinates, using other parameters are transferred to
the original location and fixed.

Pic. 3. Information for accommodation

Pic. 5. Results are analyzed
Mosaic orthophotoplans are cut to any part of the
project (picture 6).

Pic. 6
Phases of orthophoto preparation from space
images (in Erdas Imagine) consist of the following
stages:
Counting the pyramid of the captured image. The
space image is “presented” to the software, and the process of obtaining optimal true colors begins (picture 7).

Danish Scientific Journal No34, 2020

30

Pic. 10
Pic. 7. Counting the pyramid of the captured image
Measurement of coordinate and altitude indicators
in the field, where the exact contour of the area is
determined. The exact contours in the image (horizontal lines, buildings, angles of calculations) are determined, and their coordinates and heights are measured
in the area. This information is used to determine the
coordinates of the image. That is, the position of uncoordinated images on the ground is determined.

A DEM file is selected, geometric and graphic parameters are determined for the file that will be the mosaic and the mosaic process begins. Includes product
parameters (projection, color gamut, distinctive accuracy). Marked model of the digital domain. This information determines the characteristics of the finished
product. Thus, the process of building different space
images begins (picture 11).

Pic. 11
Pic. 8
A project is created in the software and image parameters are entered. The created project includes the
coordinate system of the inserted image, projection,
color gamut (brightness, true color correlation) and
recognition accuracy (picture 9).

Then the mosaic file is truncated at a specific index. Images embedded in each other are called mosaic
files. Since the combined images are complex, the
ready-to-use orthorectification product is cropped in
accordance with the nomenclature divided by the area,
that is, any territorial division (picture 12).

Pic. 12
Pic. 9
The points are added to the image, and the rootmean-square error is minimized. Certain coordinates
and heights are included in the project. For maximum
detail, the locations of these points are viewed on a
larger scale, and the point on the pixels are aligned. To
do this, consider images taken when shooting the coordinates of this point. Photo helps to determine the exact
contour of the image. After the software calculates the
error of the mean square. This error can be minimized
after the rectification of the space image and the
inclusion of a digital model of the region in the project.
There is a resolution limit of image accuracy (the area
in which the pixel is located). This indicator, when it is
below the limit, ends (picture 10).

Modern mapping of space objects, including land
cover, landscape complexes and other objects and
phenomena observed in nature, requires three main
elements: 1) an exact geographical basis (topographic
maps of different sizes); 2) aerospace photography; 3)
GIS software for electronic mapping. As is known, the
exact geographical basis (topographic map at the
required scale) is the geographical basis of maps of
various subjects, including maps of the area. Paper
maps of topographic maps have been used for many
years to prepare soil maps. Over the past decade, much
attention has been paid to the preparation of
multidimensional topographic maps using aerospace
materials along with surface studies. However, practice
shows that topographic maps, as a rule, are subject to
generalization both in paper and electronic versions,
and it is not enough to have a clear topographic basis
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for preparing maps that accurately reflect reality. It is
also important to use periodic renewable aviation and
space materials in separate blocks.
Our republic does not have sufficient experience
in the preparation of maps, especially maps of the terrain, aerial photography, space photographic materials
and compatible computer programs. This can be explained by several reasons: 1) lack of access to aerospace materials for most specialists (the presence of legal and administrative gaps in this area); 2) lack of
skills required by a number of specialists in the use of
aero and space materials and computer programs
(ArcGIS). Nevertheless, one cannot deny the role of
soil and other maps displayed by traditional methods in
the development of various fields of science and in
managing the country's economy. Many of the
information relating to geographical elements
(hydrography, road networks, homes, borders, etc.),
described in the State Soil Map of Azerbaijan
(1:100000), which is compiled in the traditional way,
reflect the current state of the 80s of the last century. In
addition, the contours of the soil do not reflect reality.
For this reason, it is important to use aerial photographs
and satellite images that reflect the current state of the
Earth when designing modern terrain maps.
Large-scale soil and geobotanical studies based on
the “Laws of the Republic of Azerbaijan on the State
Land Cadastre, Monitoring Soils and Land Use” (1998)
are carried out once every ten years; agrochemical
studies once every five years in soils prone to erosion,
salinization and degradation. Soil studies are carried
out in three stages: preparation for research, field research and desk research. At the preparatory stage, the
following works are carried out: the name of the area
where the object of research is located, the forms of
ownership of land, land users and the area of their use,
geographical location, scale of research, etc. are
determined.
In the preparation stage, in order to use and create
in-kind soil maps of the object under study, topographic
materials, aerial photographs and space photographs, or
a photographic plan, a map and a land management
plan are collected. These materials, complementing
each other are used in soil mapping in the field. When
using these materials, the transfer of soil contours in nature are carried out on the basis of aerial photographs.
Topographic maps are used to collect data on the relief
of the study area, slope slopes and absolute altitude.
The revised land management plan is used to obtain accurate information about the farmer sites in the study
area. In the case of the lack of modern orthophoto materials, you can use the Internet programs GoogleEarth
and GoogleMap.
Photographs, topographic maps, and corrections
based on the scale of the geographic location plan must
meet or exceed the scale of the survey. In the absence
of a large-scale topographic map, an aerial photograph
plan is used. Small-scale topographic maps are used in
the general direction of the aerial route plan and when
transmitting altitude. If the scale of the survey is
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1:5000, it is desirable to use an aerial photograph plan
from 1:5000 to 1:10000, and from 1:10000 to 1:25000,
then the scale is 1:25000.
The cartographic group develops the original electronic version of the map of river basins, land cadastral
areas, soils transferred to municipal property, summer
and winter pastures, farm agricultural lands and land
plots for permanent use by private owners, based on
topographic maps, photo plans and revised land management plans. In the original version, conventional
signs should be transferred from the topographic map
and from the photomap, so that land can be placed on
the soil map.
The following indicators should be indicated in the
original soil map: boundaries of landowners and users;
farm boundaries and their symbols; forest belts,
hydrographic networks (rivers, irrigated and
ameliorative networks); settlements and public
buildings; roads (rail and road). The original is made
and the name of the card is written. In the clean edges
of the map, tables are given that reflect the explanations
to the map (legend, conventional signs, neighboring
lands, authors and a stamp).
One of the important issues at the preparation
stage is to determine the degree of dismemberment
(categories) that need to be studied before conducting a
study. The number of cuts intended for research is
determined by the scale of the study and the dissection
of the soil cover. Under the dismemberment refers to
the frequency of changes in the boundaries of land units
in nature and color (mosaic) caused by certain factors
in the soil cover. In this case, the boundaries of the
contours of the soil increase and become more
complex. Thus, the following levels of dissection are
determined taking into account the economic and natural factors that make up the complexity of the soil
cover.
The most important document in soil research is a
soil map, compiled on the basis of available data, which
should be specifically considered. A large-scale soil
map must be very accurate, because the more accurate
the maps, the more effective from an agronomic point
of view. Accuracy of the soil map means the degree of
compliance for the terrain on which the soil units are
located in the plan. Any incorrect display of map accuracy may occur during use.
The magnitude of errors in the placement of soil
contours depends on the severity of soil boundaries in
nature. The sharp distance of the borders should not
exceed ± 0.5 mm in the aerial photograph, and not more
than ± 2 mm on the top layer of the topographic map.
A clear choice of boundaries is usually best illustrated
on the materials of aerial photographs and in horizontal
form in topographic maps. In this case, the magnitude
of the bias error in the aerial photograph should not exceed ± 2 mm, and in the topomap it should not exceed
± 4 mm. When the boundaries are not clearly selected,
the magnitude of the displacement error units can be up
to ± 10 mm when working with any material (table 1).
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Table 1
The magnitude of the errors of soil boundaries when placed on the map
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The degree of
clarity of the
boundaries of
soil units in
nature

Errors in scale (mm on the map, m in kind)
1:5000

Example for soil boundaries

1:10000

Clearly defined
borders

±1,0-4,0 5-20

±0,5-2,0 5-20

Clearly defined
borders

±4,0-8,0 20-40

±2,0-4,0 20-40

Gradually
marked
boundaries

±10-20,0 50-100

±10,0 100

The minimum area of soil circles reflected on the
soil map depends on the visibility of the boundaries and
the magnitude of the scale. The movement of the
minimum circle in kind to the cards is governed by the
magnitude of the scale. From this point of view, it is

1. Meadow-marsh and meadow-gray soils
2. Mountain brown forest and mountain
steppe brown soils
3. Floodplain meadow forest soils
1. Gray-brown and meadow gray-brown
soils
2. Solonchak and saline solonets soils
3. Mountain meadow and mountain forest
soils
1. Normal gray-brown and gray-brown soils
2. Pseudo-podzol yellow and podzol yellow-gley soils

desirable to measure the minimum limit of soil units in
the area where the boundaries are sharply visible 25
mm2, clearly selected 50 mm2 and gradually selected
400 mm2 (table 2).

Table 2
Minimum measurement of land boundaries on the map
Minimum measurement of land boundaries in soil maps
The degree of clarity of the
(mm2 on the map, ha in nature)
boundaries of soil units in
Scale
nature
1: 5000
1:10000
1: 25000
Sharp border
Clear border
Gradual boundary

25 0,06
50
0,25
400
1,0

When describing the sizes of the minimal circles
of soils in plan, the complexity, imperfections or
mosaic observed in the soil cover are ignored. When it
comes to spotting, the contours of the soil are taken into
account by several meters and even tens of millions of
m3 as a result of some natural and man-made factors.
They are usually called genetically related soils.
In the soil cover, small spots replace each other (530 m), which means the complexity of the microrelief.
This is also seen in a number of interrelated types or
subtypes. The degree of complexity or spotting of the
soil cover is expressed as a percentage. In areas where
any type of soil or subtype is widespread, there are
spots that differ sharply from the characteristics of a
half-type; they are grouped into a soil map and
combined into complex soils. In this case, the name of
the loop complex is given in accordance with the

25 0,25

25 1,5

50 0,5

50 3,0

400 4,0

400 25,0

preferred component. In order to correctly describe the
complexity of the map, the following gradations are
conventionally accepted: 10-20%, 20-30%, and 3050%.
Planned and reasonable contours on the map,
depending on their size, should be characterized by full
and half cuts. If several small contours are repeated in
the array, then they can be characterized by half cuts. If
small contours cause spotting or complexity in the soil
cover, then the factors that create the complexes should
be justified by sections. During soil and field studies,
each base and test half section should be coordinated
based on GPS (Global Positioning System). Depending
on the size and degree of complexity of the scale, each
section or half-section area is indicated by a hectare
(table 3).
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Scope of
research
1: 2000
1: 5000
1: 10000
1: 25000
1: 50000

1
5
10
25
80
150
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Table 3

The area is 1 soil section, ha
Area 1 cut, ha
Area on the map, cm2
Degree of difficulty
2
3
4
5
1
2
3
4
3
2
1,5
1
250
75
50
37
8
6
5
4
40
32
24
20
20
18
15
10
25
20
18
15
65
50
40
25
12,8
10,4
8,0
6,4
130
110
80
50
6,0
5,2
4,4
3,2

The quantitative rate of cross sections per unit area
shown in the table is an estimate, and their number may
vary depending on the scale and also the mosaic of the
soil cover. The ratio of bases, checks and half-cuts is
determined as follows. If the study is carried out on the
basis of a topographic map 1:4:5, and if on the basis of
a photographic plan - 1:4:2. The main sections are set
for a thorough study of soils and subsoil layers.
Therefore, when laying the main sections, the soil layer
is completely, and the top layer of parent rocks must be
open. Their depth should reach 1,5-2,0 m with the
intervention of groundwater and solid rocks. If the
groundwater is at a depth of (4 m), then several deep
cuts are made in typical soils. All genetic layers of the
soil layer must be open, and when checking sections,
the transition of the soil layer to parent rocks should be
established. Depending on the soil and climatic zones
and the thickness of the soil layer, the depth of the
section should be from 0,75 to 1,5 m. It is desirable that
the depth in the Aran plain is from 0,50-0,75 m, and in
the mountain and foothill zones 0,25-0,50m.
Before the study of soil scientists, aerial
photographs of soil sections are taken, or transferred to
a topographic map. Cuts with high accuracy facilitate
the use of these materials during field research when
transferring to the map. The accuracy of the location of
sections on aerial photographs and topographic maps
should be ±0,3±3,0 mm. Some soil features can be
identified in the field, such as carbonate (with 10% HCl
acid), glue, podzol, iron oxide and saline. Coloring of
the genetic layers in the field log during the cutting of
sections helps to easily establish the morphological and
genetic properties of the soil in the office environment.
After describing the section, soil samples weighing 0,5
kg are taken from the genetic layers. In the soils of
mountain and piedmont zones, to determine the
thickness of the soil layer, skeletal, podzol, glue, etc.
soil samples are taken for laboratory analysis.
During studies of alpine soils susceptible to
erosion, one should seriously consider the extent to
which the upper layers of the soil were washed away.
If the accumulative humus layer of the soil has been
washed away, and the illuvial layer (2nd layer) has
appeared, in the field, the degree of leaching (weak,
medium, strong, very strong) should be noted on the
map. Large-scale soil analysis operations are divided
into two groups: analysis of soil samples by general or
genetic horizons; agrochemical analyzes. Based on
analytical data (for example, absorbed sodium,
absorption capacity, water permeability, acidity,
carbonate, etc.), important cartograms (acidity,

5
25
16
10
4,0
2,0

alkalinity, carbonate, saline, salinization, etc.) are
compiled. Based on these information, originals of soil
maps are prepared.
The final map should display the following
information: a) basic map information: soil boundaries
of the owners; boundaries and contours of farms; forest
strips; hydrographic network; residential locations
(showing common boundaries); road networks (iron,
highway, dirt); networks of surface rocks, valleys and
beams. b) the basic information of the soil cover: soil
contours, their signs and internal contour indices;
grading; degree of salinity and salinity; parent rocks;
irrigation (long irrigated, irrigated); takyrs.
Soil maps based on geographic information
systems are compiled mainly in the following
sequence: 1. Vectorization: borders of the state,
administrative district and municipality, settlements,
hydrographic objects, relief, boundaries of soil
contours, etc. 2. Collection of a database of vectorized
layers (various information about the layers). For
example, information on quality indicators: physical
and chemical properties of soils (humus, total nitrogen,
phosphorus, total absorbed bases, pH, particle size
distribution, etc.), soil salinization, solonetzicity,
erosion, etc. 3. The inclusion of attribute information
on layers in the database and the creation of an
interactive map. 4. Obtaining information from the
database in an interactive mode. 5. Implementation of
soil-cartographic work. 6. 3D image based on a digital
height model.

Pic. 13. Azerbaijan's Digital Elevation Model (DEM)
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assessment of soils of the Lankaran region on a scale of
1:100000.
Thus, at the final stage, interactive electronic maps
of environmental assessment of soils are compiled on
the basis of GIS, taking into account land and environmental factors.
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Pic. 14. DEM based on 3D model
An important element of environmental assessment of soils is the development of a system of special
rating scales for the severity of individual soil characteristics. In the course of the first studies,
G.Sh.Mammadov made these scales a generalized form
for the soils of the republic. In many cases, these scales
consisted of a system of theoretical views on the properties and attributes of the soil. Thus, the variability of
any soil parameter was estimated using generally accepted expressions (“good”, “medium”, “high”, etc.).
According to the academician, the environmental assessment of soils is based on the principle of expressing
these relationships with quantitative indicators, in contrast to soil ecology, which has theoretical knowledge
about the interaction and impacts between soil and the
environment. At the same time, environmental assessment of soils was carried out using ecological scales
characterizing each of the various environmental parameters.
A new concept was adopted by adopting the general scheme of the methodology given by S.Z.Mammadova (2006) and G.Sh.Mammadov (1998).
S.Z.Mammadova suggested that the concept of ecological assessment of soils is not the concept of soil-ecological indicators of land (“good”, “medium”, “high”,
etc.), but the idea of finding the final score using specific numbers, and compiled a map of environmental
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Abstract
The article discusses the current state of the Ukrainian real estate market, analyzes the average cost of housing
real estate in the context of the primary and secondary markets. Various factors that affect this indicator and their
tendency to change in the future are considered. The main trends in changes in the price of housing real estate both
over the past 12 years and in the context of individual time periods that characterize a certain state of economic
and political processes in the country are analyzed. During the construction of the forecast, different approximation
parameters were used and the most optimal model for the studied indicator was selected.
Анотація
У статті розглянуто сучасний стан ринку нерухомості України, проаналізовані показники середньої
вартості житлової нерухомості в розрізі первинного і вторинного ринків. Розглянуто різні фактори, які
впливають на даний показник і їх тенденції до зміни в майбутньому. Проаналізовано основні тенденції
зміни ціни на житлову нерухомість як за останні 12 років, так і в розрізі окремих періодів часу, які характеризують певний стан економічних і політичних процесів в країні. Під час побудови прогнозу використані різні параметри апроксимації і вибрано найбільш оптимальну модель для досліджуваного показника.
Keywords: dwelling property market, forecasting, analysis, r reforms in the field of the real estate, forecast
approximation, trend.
Ключові слова: ринок житлової нерухомості, прогнозування, аналіз, реформи у сфері нерухомості,
апроксимація прогнозу, тренд
Постановка проблеми. Економічні та політичні зміни в країні значною мірою впливають на ринок нерухомості, який одним з перших реагує на
кризові явища. Збереження позитивних тенденцій в
даній галузі можливе за рахунок прогнозування цін
на нерухомість та обсягів будівництва певного виду
об’єктів нерухомості в залежності віт потреб ринку.
Макроекономічна роль ринку нерухомості є суттєвою для всіх країн, оскільки присутній високий ступінь залучення обігу нерухомості у спільний ринок
капіталу.
Важливим для України є завдання створення
інтегрованої інформаційної системи ринку нерухомості, оскільки це завдання державного значення а
індикатори ринку, як і інші індикатори фондового
ринку, відображають стан економіки країни. Загальновідомо, що глобальні світові кризи починалися
з падіння цін на нерухомість майже у всіх країнах
світу
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблемам дослідження процесів на ринку нерухомості та їх прогнозуванню присвячені праці таких
вчених, як В.О. Воронін, Л.Ю. Гальчинський,
В.В. Гласюк, В.С. Григорків, О.І. Драпіковський,
А.М. Іванченко, Ю.В. Калініченко, М.В. Ковтун,
М.М. Мамчин, В.П. Пилипчук, Г.М. Стернік,
І.О. Шапошнікова, О.І. Ярошенко та ін.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в дослідженні і порівнянні тенденцій розвитку ринку житлової нерухомості України та підходів до його аналізу й прогнозування, а також можливості й доцільності їх застосування на практиці.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Як показує практика, наявна тісна залежність між
станом ринку нерухомості та макроекономічним
розвитком держави, тому стан першого є своєрідним індикатором тенденцій в економіці: якщо на
ринку нерухомості ситуація погіршується, то незабаром настане погіршення ситуації у національній
економіці і, навпаки — за поліпшенням ситуації на
ринку нерухомості настане підйом у національній
економіці [1].
На думку Калиніченко Ю.В. ринок нерухомості, можна розглядати як складну динамічну систему, поведінка якої визначається її властивостями,
що змінюються у часі [2]. З цього приводу Воронін
В.О. відмічає, що усі фактори, які впливають на ціноутворення на ринку нерухомості, можна розділити на внутрішні (місце розташування об'єкту, технічний стан, об'ємно-планувальні рішення тощо)
та зовнішні (соціально-економічні, фінансові та політичні фактори). При цьому сила впливу на динаміку ціни 1 кв. м внутрішніх факторів значно менша, ніж зовнішніх [3].
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Максишко Н.К. та Шаповалова В.О. характеризують ринок нерухомості як складну динамічну
систему, що має складну внутрішню структуру та
взаємозв’язки, які обтяжені стохастичними чинниками, має схильність до внутрішньої кластеризації
та характеризується суттєвою залежністю від
впливу зовнішніх факторів. аналіз виконання умов
основних гіпотез ринку виявив, що ринок не рухомості України необхідно розглядати з точки зору
найбільш загальних теорій, що обумовлено проявом у його динаміці різних фаз, кожну з яких можна ідентифікувати та обрати вірну стратегію поведінки на ринку та, у випадку доцільності або можливості,
відповідні
інструменти
його
прогнозування [4].
Прогнозування соціально-економічних процесів та поведінки окремих економічних об’єктів розглядають як процес побудови прогнозів, тобто, спеціальне наукове дослідження щодо перспектив розвитку цих процесів (об’єктів) на основі кількісних
оцінок певних показників, що їх характеризують.
Прогнозування, зазвичай, здійснюється після детального аналізу стану досліджуваного об’єкта та тенденцій його розвитку в попередніх періодах.
Минулий рік став для вітчизняного ринку нерухомості досить вдалим та показав позитивну динаміку вперше за останні 7 років.
На думку багатьох експертів, ринок нерухомості в Україні є одним з найбільш ефективних напрямків інвестування як для звичайних громадян, так і
для підприємств. Сьогодні причинами, що пояснюють це твердження є наступні: популярним стало
придбання квартир на ранньому етапі будівництва
(хоча це ризикові інвестиції, вони дають можливість отримати до 30% прибутку); внесення змін в
законодавство, що стосується сфери будівництва
дозволить підвищити рівень захисту інвесторів в
будівництво; створення державного реєстру проблемних та заморожених об’єктів будівництва
дасть змогу зменшити ризики інвесторів; в приватному секторі дедалі більшої популярності набирає
купівля житлової нерухомості не для власних потреб а з метою подальшої здачі в оренду, що гарантує постійні пасивні доходи.
На початку 2019 року експерти ринку нерухомого майна в Україні відмічали наступні основні
тенденції його розвитку:
 відносна стабільність цін на нерухоме
майно;
 зосередження активності вітчизняного ринку нерухомості в сегменті житла економ-класу;
 значене зниження пропозицій на ринку вторинного житла;
 відносна стабілізація цін на ринку первинного житла;
 зниження темпів введення в експлуатацію
нових об’єктів нерухомості;
 незначне зростання в сегменті оренди нерухомого майна;
 фактична відсутність операцій з іпотеки житла;
 пасивність на ринку комерційної нерухомості;
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 зниження вакантності пропозицій та поступове зростання цін на торговельні та офісні об’єкти
нерухомості [5].
За даними українського інформаційного порталу РБК-Україна ціни на квартири в Україні зміняться залежно від типу нерухомості. Пов'язано це
з тим, що попит на нерухомість в 2019 році істотно
знизився, при цьому в січні-вересні 2019 року обсяги нового житла, яке ввели в експлуатацію, збільшилися на 48% порівняно з тим же періодом роком
раніше. На думку різних експертів зростання цін на
нерухоме майно в Україні у 2020 році буде на рівні
від 2 до 10% [6].
Ситуація на ринку житлової нерухомості в Україні на останні роки також характеризується певними особливостями та діями з боку уряду, що направлені на покращення інвестиційного клімату в
даному сегменті:
- збільшення кількості житлових довгобудів
та заморожених об’єктів будівництва;
- зниження розмірів з наступною відміною у
2021 році пайових внесків забудовників на розбудову населених пунктів, де провадиться будівництво;
- високий відсоток застарілого житлового
фонду, що потребує оновлення або реконструкції;
- прийняття Верховною Радою України Закону № 199-IX, який регламентує здійснення усіх
дозвільних процедур в будівництві через «е-кабінет
забудовника» та передбачає створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в
складі містобудівного кадастру [7];
- ухвалення Верховною Радою України
прийняття за основу проекту Закону України №
1056-1, що забезпечуватиме підвищення рівня захисту права власності на нерухомість в Україні [8];
- Прийняття Верховною Радою України Закону №156-ІХ, що підвищує вимоги до забудовників та конкретизує будівельні нормативи [9].
Серед основних факторів впливу на житловий
ринок нерухомості експерти виділяють наступні:
- зміни курсу вітчизняної валюти;
- нестабільність економічної ситуації в країні;
- зростання вартості інвестицій в недобудоване житло та спекуляції на ринку продажу недобудованих об’єктів будівництва;
- відносна стабільність на ринку вторинного
житла;
сезонне коливання цін на оренду житла тощо
[10].
Світові тенденції ринку нерухомості свідчать
про суттєві зміни в поведінці покупців нерухомого
майна, що спричинено зміною відношення до матеріальних цінностей сучасного покоління (небажання володіти як нерухомим так і рухомим майном виражається в збільшенні випадків користування орендованими об’єктами нерухомого та
рухомого майна).
Аналіз ринку нерухомості як галузі народного господарства є самостійним видом діяльності,
що має на меті забезпечення об'єктивною інформацією осіб, які приймають рішення про проведення
тих або інших операцій на ринку.
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Аналіз динаміки цін на нерухоме майно характеризується такими основними показниками, як індекси на житло на первинному та вторинному ринках. Сам же індекс цін на житло визначають як відсотковий показник, що характеризує зміни у часі
рівня цін на житлову нерухомість, що є об’єктом
купівлі-продажу, при здійсненні операцій з реалізації житла юридичними або фізичними особами.
Офіційної та достовірної інформації про ціни
на ринку житлової нерухомості в Україні немає,
зокрема, на офіційному сайті Державної лужби
статистики
в
розділі
Статистична
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інформація/Економічна статистика/Ціни наведено
лише інформацію про індекси цін на житло (рис.1).
Така ситуація пов’язана із тим, що у Методологічних положеннях щодо організації державного
статистичного спостереження за змінами цін на ринку житла [11] статистична інформація, отримана
за результатами державного статистичного спостереження, поширюється у зведеному знеособленому
вигляді а також те, що актуалізація сукупності одиниць і переліку респондентів державного статистичного спостереження не здійснюється .

Рис.1. Представлення інформації про ціни на ринку житлової нерухомоті на офіційному сайті
Державної служби статистики України
На жаль, через відсутність офіційної статистики про продаж нерухомості на первинному ринку
вся аналітика побудована на судженнях та експертних оцінках [12].
Така ситуація призвела до того, що аналіз та
прогнозування ринку нерухомості в Україні здійснюється за даними рієлтерських агенцій, найбільш
популярними з яких є Консалтингова компанія SV
Development [13], Портал нерухомості Domik.ua
[14], Портал нерухомості Realt.ua [15].

На основі досліджень вітчизняних та
закордонних
вчених
Максишко
Н.К.
та
Шаповаловою В.О. зробили висновок про те, що
для ринку нерухомості України в цілому
виконується гіпотеза фрактального ринку. Автором
проаналізовано виконання ознак фрактального
ринку стосовно ринку нерухомого майна України
та результати узагальнено в табл. 1 [4].
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Таблиця 1
Особливості ринку нерухомого майна України як фрактального ринку
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Номер
ознаки

Фрактальний ринок

1

Ринок створюють множина індивідуумів
з великою кількістю різних
інвестиційних горизонтів

2

Інформація по-різному впливає на різні
інвестиційні горизонти

3

4

Ринок нерухомості

Основним фактором, що впливає на
стабільність ринку, є ліквідність (що
врівноважує попит і пропозицію).
Ліквідність досягається, коли ринок
складається з множини інвесторів з
множиною різних інвестиційних
горизонтів
Ціни відображають комбінацію
короткострокового технічного аналізу і
довгострокової фундаментальної оцінки

Існує велика кількість незалежних інвесторів.
Поведінка та мета, наприклад, спекулятивного
інвестора відрізняються від поведінки та мети
інвестора з довгостроковими горизонтами
Наприклад, очікування зростання цін на
житлову нерухомість змусить інвестора з
довгостроковими горизонтами придбати
житло якомога скоріше. Покупця, що
переслідує соціальну мету, це може не
спонукати до активних дій
Ринок нерухомості характеризується
ліквідністю, що виникає через велику
кількість інвесторів, які одночасно
взаємодіють на ринку
У цінах на нерухомість відображається
сукупність політичних, економічних та інших
чинників

За даними сайту minfin.com.ua, з посиланням на дані Державної служби статистики України, загальні
індекси цін на житло за період з 2016 по 2019рр. були наступними (табл. 2) [16].
Таблиця 2
Загальні індекси цін на житло в Україні за 2016-2019рр.
Рік
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
IV квартал
За рік
Первинний ринок житла
2016
101,0
96,9
100,0
104,3
102,1
2017
101,1
100,6
100,3
102,3
104,4
2018
102,0
100,9
100,4
101,7
105,1
2019
102,3
102,0
100,3
103,1
107,9
Вторинний ринок житла
2016
104,2
95,4
104,9
99,2
103,4
2017
102,6
100,4
100,6
102,5
106,2
2018
100,7
98,9
102,8
105,5
108,0
2019
102,8
101,8
101,3
102,7
108,9
На рис.2 відображено динаміку зміни загального індексу цін для первинного і вторинного ринку житла в Україні за 2016-2019рр.
110
108
106
Первинний ринок житла

104

Вторинний ринок житла

102
100
98
2016

2017

2018

2019

Рис.2. Динаміка загального індексу цін на житлову нерухомість в Україні за 2016-2019рр.
Джерело: сформовано автором на основі [16].
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Як відомо, в економічному прогнозуванні в
якості головного фактора аргументу в прогностичних моделях зазвичай використовують час. І хоча
зрозуміло, що не плин часу визначає величину прогнозованого показника (в нашому випадку ціни на
1м2 нерухомості), а дія численних факторів , що
комплексно впливають на нього, все ж кожному моменту часу відповідають визначені характеристики
всіх цих факторних ознак, що змінюються певною
мірою з часом.
Отже, спробуємо дослідити та спрогнозувати
значення цін на нерухомість з використанням однофакторної прогностичної функції за допомогою
екстраполяції тренда цін за 2008-2020рр., оскільки
здійснити багатофакторне прогнозування не маємо
можливості через відсутність їх кількісної оцінки за
вказаний період та на перспективу.
Інформаційною базою для дослідження динаміки ринку нерухомого майна є статистична інформація щодо ціни на нерухомість. До інформаційної
бази аналізу динаміки ринку включають три види
часових рядів цін: абсолютні значення цін, показники темпу зростання та показники відносних приростів зростання, тобто дохідності цін [4].
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Зазначимо необхідні позначення показників
для характеристики динаміки зміни цін на нерухомість:
𝑃 = 〈𝑝𝑖 〉, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 – часовий ряд середньої ціни
на нерухомість.
Для дослідження динаміки використовують
також показники:
𝑝 −𝑝
𝑃𝑅 = 〈𝑟𝑖 〉, 𝑟𝑖 = 𝑖 𝑖−1 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 – часовий ряд
𝑝𝑖−1

дохідностей цін на нерухомість ($/кв.метр) RP
(Revenue of Price), а також
𝑝
𝑀𝑃 = 〈𝑚𝑖 〉, 𝑚𝑖 = 𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 – часовий ряд
𝑝𝑖−12

ланцюгових приростів цін на нерухомість,
відношення до відповідного місяця попереднього
року ($/кв.метр) MP (Month Price).
Оскільки достовірної статистичної інформації
про ціни на ринку житлової нерухомості в Україні
немає, проаналізуємо наявні дані по м.Київ, що
наведено в джерелі [13]. В табл.3 наведено
динаміку цін на житло у м.Киві за період з
01.01.2008р. по 01.01.2020р.

Таблиця 3
Середня ціна 1 м2 житлової нерухомості у м.Києві за 2010-2020рр., дол.США
Вартість 1 м2,
Вартість 1 м2,
Дата
Дата
дол.США
дол.США
1
2
3
4
01.01.2008
2779
01.04.2014
1695
01.04.2008
2853
01.07.2014
1603
01.07.2008
2941
01.10.2014
1511
01.10.2008
2908
01.01.2015
1344
01.01.2009
2751
01.04.2015
1226
01.04.2009
2013
01.07.2015
1298
01.07.2009
2066
01.10.2015
1137
01.10.2009
1993
01.01.2016
1176
01.01.2010
1953
01.04.2016
1138
01.04.2010
1849
01.07.2016
1092
01.07.2010
1854
01.10.2016
1082
01.10.2010
1775
01.01.2017
1059
01.01.2011
1772
01.04.2017
1051
01.04.2011
1805
01.07.2017
1103
01.07.2011
1755
01.10.2017
1189
01.10.2011
1705
01.01.2018
1213
01.01.2012
1713
01.04.2018
1160
01.04.2012
1728
01.07.2018
1049
01.07.2012
1701
01.10.2018
1060
01.10.2012
1692
01.01.2019
1035
01.01.2013
1715
01.04.2019
1085
01.04.2013
1696
01.07.2019
1091
01.07.2013
1697
01.10.2019
1142
01.10.2013
1695
01.01.2020
1225
01.01.2014
1703
Джерело: сформовано на основі [14]
На рис. 3 відображено динаміку зміни середньої ціни за 1 м2. житлової нерухомості у м.Києві за період
з 2008 по 2020рр.
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Вартість 1 м.кв., дол.США
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Рис.3 Динаміка зміни цін на житлову нерухомість у м.Києві за період з 2008 по 2020 роки, за 1 м2,
дол.США
Проаналізуємо дані про середні ціни на житлову нерухомість за останні 12 років (табл.4).
Таблиця 4
Основні показники динаміки зміни середньої ціни на житлову нерухомість у м.Києві за період
2008-2020рр.
Базисне
відхиАбсолютне відЛанцюговий
Вартість 1 м2,
Дохідність цін
Дата
лення ціни на
хилення ціни на
приріст цін на
40ол..США
на нерухомість
нерухомість
нерухомість
нерухомість
1
2
3
4
5
6
01.01.2008
2779,0
01.04.2008
2853,0
74,0
74,0
0,027
01.07.2008
2941,0
162,0
88,0
0,031
01.10.2008
2908,0
129,0
33,0
-0,011
01.01.2009
2751,0
-28,0
157,0
-0,054
0,070
01.04.2009
2013,0
-766,0
738,0
-0,268
0,051
01.07.2009
2066,0
-713,0
53,0
0,026
0,052
01.10.2009
1993,0
-786,0
73,0
-0,035
0,050
01.01.2010
1953,0
-826,0
40,0
-0,020
0,049
01.04.2010
1849,0
-930,0
104,0
-0,053
0,046
01.07.2010
1854,0
-925,0
5,0
0,003
0,046
01.10.2010
1775,0
-1004,0
79,0
-0,043
0,044
01.01.2011
1772,0
-1007,0
3,0
-0,002
0,044
01.04.2011
1805,0
-974,0
33,0
0,019
0,045
01.07.2011
1755,0
-1024,0
50,0
-0,028
0,043
01.10.2011
1705,0
-1074,0
50,0
-0,028
0,042
01.01.2012
1713,0
-1066,0
8,0
0,005
0,042
01.04.2012
1728,0
-1051,0
15,0
0,009
0,043
01.07.2012
1701,0
-1078,0
27,0
-0,016
0,042
01.10.2012
1692,0
-1087,0
9,0
-0,005
0,041
01.01.2013
1715,0
-1064,0
23,0
0,014
0,042
01.04.2013
1696,0
-1083,0
19,0
-0,011
0,041
01.07.2013
1697,0
-1082,0
1,0
0,001
0,041
01.10.2013
1695,0
-1084,0
2,0
-0,001
0,041
01.01.2014
1703,0
-1076,0
8,0
0,005
0,041
01.04.2014
1695,0
-1084,0
8,0
-0,005
0,041
01.07.2014
1603,0
-1176,0
92,0
-0,054
0,039
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01.10.2014
1511,0
01.01.2015
1344,0
01.04.2015
1226,0
01.07.2015
1298,0
01.10.2015
1137,0
01.01.2016
1176,0
01.04.2016
1138,0
01.07.2016
1092,0
01.10.2016
1082,0
01.01.2017
1059,0
01.04.2017
1051,0
01.07.2017
1103,0
01.10.2017
1189,0
01.01.2018
1213,0
01.04.2018
1160,0
01.07.2018
1049,0
01.10.2018
1060,0
01.01.2019
1035,0
01.04.2019
1085,0
01.07.2019
1091,0
01.10.2019
1142,0
01.01.2020
1225,0
Середнє
1609,7
значення
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-1268,0
-1435,0
-1553,0
-1481,0
-1642,0
-1603,0
-1641,0
-1687,0
-1697,0
-1720,0
-1728,0
-1676,0
-1590,0
-1566,0
-1619,0
-1730,0
-1719,0
-1744,0
-1694,0
-1688,0
-1637,0
-1554,0

92,0
167,0
118,0
72,0
161,0
39,0
38,0
46,0
10,0
23,0
8,0
52,0
86,0
24,0
53,0
111,0
11,0
25,0
50,0
6,0
51,0
83,0

-0,057
-0,111
-0,088
0,059
-0,124
0,034
-0,032
-0,040
-0,009
-0,021
-0,008
0,049
0,078
0,020
-0,044
-0,096
0,010
-0,024
0,048
0,006
0,047
0,073

-1193,6

65,0

-0,015

Як бачимо, за досліджуваний період середнє
значення ціни за 1 м2 житлової нерухомості знаходиться на рівні 1609,7 грн., в той же час середнє значення базисного приросту (зниження) ціни на 1м2
нерухомості становить -1193,6грн/м2, що відображає негативні процеси на ринку нерухомості особливо за останні 10 років, коли криза на ринку нерухомості стала ще більш відчутною як для забудовників, так і для покупців житлової нерухомості у
м. Києві. Коливання абсолютного приросту цін в
межах від 738 грн/1м2 на початку 2009 року до 1
грн/1м2 в третьому кварталі 2013 року також є відбитком зміни кризових явищ у світі періодом відносної стабілізації економічної ситуації в країні.
Дохідність цін на нерухомість є незначною та має
від’ємну динаміку, що підтверджує негативні
явища на ринку вітчизняної житлової нерухомості,
на що звертають увагу як ріелтори, так і забудовники.
Якщо говорити про динаміку цін на житлову
нерухомість, то варто враховувати досвід різних
спеціалістів даної галузі, зокрема, Г.М. Стерніка
[17], А.М. Асаула, Л.А. Лейфера [18], які вважають
за доцільне аналізувати наявні тренди часового
ряду окремо, тому що вони характеризують по суті
різну динаміку зміни цін.
Перший період (початок 2008 року) є завершенням етапу помірного зростання цін, який сягає
вересня 2001 року, коли населення масово розпочало вкладати валютні накопичення в купівлю нерухомості. Темп росту ціни за квартал в цей період
коливається у межах від 1,5% до 18,2%. Постійно
зростаючий попит на квартири в Києві також підсилили наступні фактори: збільшення населення Києва за рахунок трудової міграції; дефіцит пропозиції житла як на вторинному, так і на первинному ринку Києва; загальне зростання доходів юридичних

0,036
0,032
0,029
0,031
0,027
0,028
0,027
0,026
0,026
0,025
0,025
0,026
0,028
0,028
0,027
0,024
0,025
0,024
0,025
0,025
0,026
0,028

та фізичних осіб, що обумовило, з одного боку, потребу інвестування вільних коштів, з іншого - покращення житлових умов; іпотечне кредитування
житла, в тому числі, в іноземній валюті; купівля нерухомості спекулянтами з метою подальшої реалізації за вищими цінами в умовах швидко зростаючого ринку [19]. Наведені фактори в сукупності
спричинили неадекватне зростання цін та виникнення цінової «бульбашки» на ринку нерухомості
м. Києва до осені 2008 року, коли середні ціни пропозиції на ринку новобудов досягли максимального
діапазону $2600-3000 за 1 м2 площі квартири.
Наступним (другим) періодом, який можна виділити, судячи з даних, що наведені на рис.2 є етап
стрімкого падіння цін на ринку житлової нерухомості, який тривав з вересня 2008 року по квітень
2009р. (абсолютним мінімумом став показник 1997
дол.США за 1 м2 в середині квітня 2009 року), і даний показник сягнув рівня понад 30%. Головною
причиною цього явища стали наслідки світової фінансової кризи, що спровокували негативні процеси в економіці України: загальне зменшення промислового виробництва на 5% за підсумками 2008
року, скорочення обсягів робіт в будівельній галузі
на 16%, стрімку девальвацію гривні на 52,5%; зростання рівня інфляції до 25,2%; та ін. [20]. При
цьому частка заборгованості за кредитами в іноземній валюті станом на кінець 2008 р. становила
59,1%, а за підсумками 2009 року зафіксовано
від’ємний фінансовий результат діяльності банківського сектору у розмірі 38,4 млрд. грн. Кризові
явища в економіці загалом та фінансовому секторі
зокрема були додатково ускладнені політичною
кризою, яка тривала на той час в країні. Все це призвело до зниження рівня платоспроможності населення, кризи неплатежів, банкрутства низки вели-
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ких банків й, відповідно, стрімкого скорочення кількості інвесторів та, особливо, спекулянтів на ринку нерухомості України.
На третьому етапі (період з червня 2009 року
по квітень 2014 року) характеризується спадним
трендом з коливанням цін в межах від 0,1% до 5,3%
та поступовим зниженням ціни за 1 м2 житлової
нерухомості від 2068 дол.США до 1695 дол.США.
Продовження кризи в економіці країни призводить
до зниження обсягів будівництва на 54% та
зниження обсягів введеного в експлуатацію житла
на 34% за підсумками 2009 року. Девальвація
гривні та заморожування іпотечного кредитування
в країніт негативно впливають на попит і,
відповідно, на вартість квартир. Але в 2011-2013
роках
ситуація
з
цінами
стабілізується.
Забудовники Києва щорічно здають в експлуатацію
1,5 млн. м2 житла [21]. З цього періоду обсяги
будівництва особливо не знижуються, балансуючи
на позначці 1,3-1,4 млн. м2 в рік.
Четвертий етап (з травня 2014 року по жовтень
2015 року) демонструє збільшення темпів падіння
цін на житлову нерухомість. Ціни коливаються в
межах від 1662 дол.США до 1137 дол.США з
трьома різникими стрибками протягом періоду, що
зафіксовані на позначці від 8,8 до 12,4% за квартал
та середньому показнику зниження ціни на рівні
8,2%. Тривалому, поступовому зниженню цін на
квартири сприяють наступні фактори: збільшення
кількості квартир на продаж, зумовлене міграцією
населення і відтоком капіталу за кордон на фоні
політичної та економічної кризи; збільшення
кількості забудовників та, відповідно, і пропозицій
від забудовників; стримане інвестування в нові
квартири на фоні підвищення тарифів на
комунальні послуги та введення податку на
нерухомість, а також значного зменшення вартості
оренди квартир; суттєве зниження спекулятивної
складової внаслідок відчутного падіння прибутку
(різниці між інвестованими коштами на стадії
котловану та продажем введеної в експлуатацію
квартири); відсутність доступного кредитування
житла (існуючі ставки по кредиту на купівлю житла
складають від 20% річних у гривні).

Danish Scientific Journal No34, 2020
Останній з досліджуваних періодів триває з
початку 2016 року до січня 2019 року та
характеризується нестабільними коливаннями цін
із загальною тенденцією до зниження зі значними
коливаннями у 4 кварталі 2017 року (на 7,8%) та 3
кварталі 2018 року (на 9,6%). При спробі дослідити
залежність цін на нерухомість від коливання курсу
національної валюти виявлено слабку зворотню
залежність (коефіцієнт кореляції ρ(X,Y)=-0,466),
що говорть про незначний вплив даного фактору на
вартість нерухомості. Нестабільність цін в цей
період на житлову нерухомість пояснюється як
політичною й економічною нестабільністю в країні,
так і пожвавленням міграційних процесів
працездатного населення всередині країни та за
кордон, збільшенням кількості довгобудів та
заморожених об’єктів житлової нерухомості, в які
інвестувало населення тощо.
Дослідження
отриманих
результатів
передбачає апрокимацію залежності ціни на 1м2
нерухомості від часу. З цією метою спробуємо
визначити оптимальну лінію тренду (графічне
предтавлення напряму зміни часового ряду даних)
порівнявши різні види апроксимації.
Побудова прогнозу з використанням лінійної
апроксимації за весь досліджуваний період дає нам
рівняння регресії y=-0,40,35х+18378 та коефіцієнт
детермінації R2=0,83, що говорить про порівняно
високий рівень відображення даною лінійною
залежністю тенденцій поведінки ціни на житлову
нерухомість, але поряд тим про існування інших
факторів впливу (крім часу).
Застосуємо
аналітичне
вирівнювання
(згладжування) для можливості кількісного
вимірювання тенденції та підвищення рівня
точності прогнозу.
На рис. 4 відображено побудовану за
експоненційним згладжуванням лінію тренду з
рівнянням регресії та коефіцієнтом детермінації
R2=0,9 та прогнозом на 10 місяців 2020 року, які
говорять про зниження цін на 1м2 нерухомого
майна.
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Рис. 4 Візуальне представлення часового ряду та лінії тренду (експоненційне згладжування)
Побудова лінії тренду з поліноміальною
апроксимацією 2 ступеня дасть результати, що
наведено на рис. 4, з поліноміальною
апроксимацією 3 ступеня – на рис.5.
Якщо зважати на коефіцієнт детермінації, то
найбільш точно відображає тенденцію зміни цін на
нерухоме житлове майно модель, що предсталена
на рис.5, проте, знаючи, що час не є єдиним

фактором впливу на досліджуваний показник, а
зниження вартості 1м2 житлової нерухомості до
рівня 850 дол.США та менше буде означати, що
забудовники продаватимуть житло за собівартістю
або нижче, говорить пор неможливіть обрання саме
цієї моделі для адекватного поргнозування цін на
найближчі місяці поточного року.
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Рис.4 Візуальне представлення часового ряду та лінії тренду (поліноміальна апроксимація 2 ступеня)
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Рис.5 Візуальне представлення часового ряду та лінії тренду (поліноміальна ароксимація 3 ступеня)
Для більш детально дослідження цін на житлову нерухомість проаналізуємодинаміку цін на житлову
нерухомість у м. Київ в розрізі первинного та вторинного ринків. У табл.5 вказано середню ціну за 1м2
нерухомості у м. Києві за 2010-2020 роки.
Таблиця 5
Середня ціна 1 м2 житлової нерухомості на первинному та вторинному ринках нерухомості у м.Києві за
2010-2020рр., дол.США
Дата
Вторинний ринок
Первинний ринок
01.01.2010
1673
1574
01.11.2010
1811
1557
01.09.2011
1833
1603
02.07.2012
1861
1660
02.05.2013
1969
1766
02.03.2014
1893
1698
01.01.2015
1205
1083
01.01.2015
1184
1064
31.08.2016
1165
1047
02.07.2017
1123
1009
02.05.2018
1074
965
02.03.2019
1038
932
01.01.2020
1018
913
Джерело: сформовано на основі [13]
Коефіцієт кореляції між двома ринками
нерухомості за аналізований період 0,99, що
говорить про тісний зв’язок між двома
показниками, тобто ціни на вторинному ринку
нерухомості зменшуються пропорційно до цін на
первинному ринку та становлять, в середньому,

89,6% від ціни за 1м2 на первинному ринку
житлової нерухомості м.Кива.
Візуально динаміку зміни цін на житлову
нерухомість в м.Київ на первинному та вторинному
ринку нерухомості можна побачити на рис.3.
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Рис.3.
Динаміка зміни цін на житлову нерухомість у м.Києві за період з 2010 по 2020 роки, за 1 м2, дол..США
Ринок нерухомості України характеризується
безпрецедентною інформаційною закритістю, яка
визначає відсутність його серйозної аналітики [22]
Міжнародна практика оцінки ринку житлової
нерухомості вважає збалансованими попит та пропозицію при оціночному часі продажу квартир за
рік-півтора. На вітчизняному ринку житлової нерухомості цей показник перевищує три роки.
Ще одним з факторів, які мають незначний
вплив на ринок нерухомості в Україні є низький рівень іпотечного кредитування, який, за даними
Звіту про фінансову стабільність НБУ [23], стримується високими ризиками первинного ринку нерухомості в Україні. Кількість банків, що працюють з
іпотекою – обмежена. Непрозорість первинного ринку – перешкода для іпотеки Зазвичай іпотечне кредитування є потужним та ледве не єдиним джерелом фінансування угод на ринку житла. В Україні
ж обсяги іпотеки є неприродно низькими: співвідношення іпотечного портфеля в гривні до ВВП становить менш як 1%, а, за даними учасників ринку,
іпотекою фінансувалося менше ніж 7% угод. Серед
основних перешкод розвитку іпотеки – висока вартість кредитів, навіть попри поступове пом’якшення монетарної політики останнім часом. Зі сторони пропозиції бажання банків йти в іпотеку стримують юридичні ризики, адже зняття мораторію на
стягнення застави очікується тільки наприкінці
2020 року.
Завдяки зростанню доходів населення, показники Priceto-income та Price-to-rent рекордно низькі
за останні десять років. За показником Price-to-rent
Україна посідає одну з найнижчих позицій у Європі, що створює передумови для подальшого зростання попиту. Крім високої вартості кредитів, існують й інші значимі проблеми ринку нерухомості,
зокрема майже повна незахищеність фізичних осіб,

що інвестують у житло на первинному ринку.
Адже, недостатня прозорість забудовників разом зі
значною кількістю недобросовісних учасників ринку вже призвели до формування «фонду довгобудів» [24].
На нашу думку, зважаючи на останні політичні
та економічні зміни в країні, більш точним є
прогнозування середньої ціни на 1м2 житлової
нерухомості у м.Київ на рівні 110-1200 дол.США,
що демонструє модель, зображена на рис.4,
оскільки протягом поточного року очікується
незначне послаблення курсу вітчизняної валюти,
що на тлі введених законодавчих змін дасть
можливість зафіксувати падіння цін саме на
житлову нерухомість та стабілізувати ситуацію на
ринку.
Висновки. Основною причиною відсутності
можливості здійснення багаторівневої аналітики вітчизняного ринку нерухомості можна назвати відсутність офіційних статистичних даних (організації
їх збору та публікації). Введення в Україні карантину та послаблення курсу гривні сприятимуть
тому, що біля 20-25% від загальної кількості забудовників можуть відчути системну кризу й будуть
шукати партнерів для інвестування у власні проекти для забезпечення безперервності процесу будівництва, або будуть змушені призупинити реалізацію власних проектів. Проведене прогнозування середньої ціни на житлову нерухомість не дає
можливості зробити однозначні висновки, оскільки
на цей показник впливає значна кількість факторів,
які не піддаються чіткому аналізу й прогнозуванню, однак, на підставі них точно можна стверджувати про тенденцію до падіння цін на нерухоме
майно протягом найближчого року та необхідність
вживання запланованих урядом країни заходів
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щодо підтримки ринку нерухомості та його стабілізації.
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Abstract
The article focuses on the theoretical bases of increase of efficiency of business teams, the object of the article
is the work of business teams, the aim of this work is the improvement of efficiency of business teams in the global
crisis, to achieve the goals the following tasks: conducted historical analysis of the origin and work of the commands described functions and roles business teams in the real economy; develop scientific foundations of the
theory of institutions and work-teams; the mechanism of management of development and business teams; the
described mechanism of functioning of business teams; research methods in the paper is design method, forecasting, historical and systematic analysis, heuristic evaluation and synthesis, systematic approach, expert evaluation,
strategic planning, scientific novelty of the article is determined by the formation of the theoretical foundations of
institutions and mechanism of management of business teams in the interests of increasing efficiency of work
teams
Аннотация
Предметом статьи являются теоретические основы повышения эффективности работы бизнес-команд, объектом статьи является работа бизнес-команд, целью работы выступает повышение эффективности бизнес-команд в условиях глобального кризиса, для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: проведен исторический анализ возникновения и работы бизнес-команд, описаны функции
и роли бизнес-команд в реальной экономике; развиваются научные основы теории учреждения и работы
бизнес-команд; предложен механизм управления формированием и работой бизнес-команд; описан механизм функционирования бизнес-команд; научными методами в статье выступают проектный метод, прогнозирование, исторический и системный анализ, эвристические оценки и синтез, системный подход, экспертные оценки, стратегическое планирование, научная новизна статьи определяется формированием теоретических основ учреждения и механизма управления работой бизнес-команд в интересах роста
эффективности работы бизнес-команд
Keywords: project, theory, business team, mechanism, efficiency, management, system, Elevator, function,
role, synergy,
Ключевые слова: проект, теория, бизнес-команда, механизм, эффективность, управление, система,
лифт, функция, роль, синергия,
Актуальность данной работы связана с важностью развития теоретических основ повышения эффективности бизнес-команд в условиях формирования шестого технологического уклада.
Гипотезой статьи является допущение о том,
что повышение эффективности работы бизнес-команд возможно на основе развития и практического
применения теоретических основы работы бизнескоманд.
Целью работы является повышения эффективности процессов создания и работы бизнес-команд
в процессе формирования шестого технологического уклада и выхода из глобального системного
кризиса.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
- проведен исторический анализ появления и
основ функционирования бизнес-команд;
- описаны свойства, функции и роли бизнес команд в экономических процессах;

- развиваются методические положения общей
теории функционирования бизнес-команд;
- предложен алгоритм формирования стратегии повышения эффективности работы бизнес-команд.
Объектом статьи является деятельность бизнес-команд при реализации проектов в условиях
выхода из еризиса.
Предметом статьи выступают теоретические
основы повышения эффективности работы бизнескоманд в условиях глобального кризиса.
Создание бизнес –команды рассматриваются
как важное условие реализации экономической
стратегии [1, с. 76-79]. При этом признается, что создание бизнес-команды инновационного характера
может быть важным способом антикризисного
управления [2, с. 135-138]. Поэтому исследуют методики создания [3, с. 244-249], алгоритмы учре-
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ждения [4, с. 138-141]. создается программное обеспечение для оптимизации состава [5, с. 578-585]
бизнес-команд для осуществления проектов.
При этом формирование талантливой команды, считается важным рыночным требованием
[6, с. 269-275]. Предлагают создавать бизнес-команды и для воплощения не только одного проекта,
но и потока проектов [7, с. 59-64]. Рассматривают
возможность использования командного обучения
для повышения эффективности бизнес-команд [8, с.
156-158].
Для повышения уровня оптимальности бизнескоманды применяют и математические модели [9,
с. 4-9]. Изучают и функции, роль психолога в поддержке работы бизнес-команд [10, с. 255-261].
Формирование бизнес-команд в учебных учреждениях рассматривается как инструмент развития
личности обучаемых [11, с. 84-87].
При этом внимание к бизнес-командам возрастает в связи с происходящей научно-технической
революцией и формированием шестого технологического уклада [12]. На фоне постиндустриального
развития рассматриваются значение, функции и
роли таких видов команд как научно-педагогические школы [13].
Важность дальнейшего изучения деятельности
бизнес-команд может быть связана и с изменением
модели экономического развития, кластеризацией
экономики [14, с. 95-115], необходимостью развития эффективного антикризисного управления [15,
с. 333-354].
Предполагается, что бизнес-команды и научные школы могут сыграть большую роль в развитии технологических платформ в рамках становления шестого технологического уклада [16, с. 44-63].
Если обратиться к зарубежному опыту и науке,
то можно отметить, что Ричард Дафт считает бизнес- команды важным инструментом повышения
эффективности менеджмента организаций. Он
определяет команду, как группу сотрудников, которые согласовывают свои действия в интересах достижения поставленной перед ними общей цели
[17, с. 642].
При этом работа бизнес- команд должна рассматриваться в составе системы управления социальным развитием персонала организации [18, с. 2].
Повышенная эффективность команд может
быть связана и с более результативным использованием неявных знаний [13; 19, с. 800].
При этом логично развивать научные представления о деятельности команд на основе общей
методологии науки [20, с. 15-30].
Анализ результатов научных исследований в
области создания и работы бизнес-команд дает основания для следующих выводов:
- практика создания бизнес-команд определяется развитием проектного подхода в различных
отраслях экономики;
- бизнес-команд являются перспективным институтом успешного выполнения проектов и обеспечения бизнес-процессов в организациях, работающих в любых отраслях экономики;
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- результаты работы, эффективность бизнескоманд определяет конкурентоспособность, финансовые результаты и социально-экономические показатели работы акторов (субъектов) рынка, регионов, общества и государства;
- протекающий глобальный системный кризис
и происходящая научно-техническая революция
создают потребность в дополнительных исследованиях сущности, технологий работы, методов создания, оценки эффективности работы бизнес-команд;
- несмотря на длительную историю проектных
групп, научная теория создания, работы и оценки
эффективности функционирования бизнес-команд
пока еще не разработана, что позволяет признать
тему этой статьи очень актуальной.
«Точкой отсчета» уровня развития теоретических основ работы бизнес-команд можно признать
существующие в этой области теоретические положения зарубежных авторов. Так Р. Дафтом в своей
известной фундаментальной работе (книге) по менеджменту затрагивает эту тему. Согласно Ричарду
Дафту команда - это как объединение (группа) людей, которые для достижения их общей цели координируют свои трудовые действия на пути к этой
общей цели их деятельности [17, с.642].
На основе такого подхода в этой работе под понятием «бизнес-команда» будет пониматься группа
сотрудников одной фирмы, обладающая необходимыми для реализации бизнес-процесса набором
компетенций (знаний и умений), имеющая общую
цель и координирующих свои действия в процессе
достижения этой общей цели.
Дополнительно можно высказать мнение о
том, что группа сотрудников может быть идентифицирована как единая бизнес- команда в том случае, если выполняются такие условия: если у рассматриваемой группы сотрудников существует
свой объект и/или предмет деятельности; если конкретная группа сотрудников наделена правом принимать решения в оговоренной сфере; если у этой
группы существует общая согласованная цель деятельности; если вся группа сознательно и целенаправленно действует как единое целое на основе
общей цели и координации работ и другое. Кроме
того, для надежной координации деятельности любая бизнес- команда должна осуществлять обучение своих членов. Именно в процессе обучения членами бизнес- команды производится передача членами этой команды друг другу (или во внешнюю
среду) знаний и информации как одного из условий
успешной координации и основы креативности
и/или совместного творчества (сотворчества) членов команды.
Такая обучающая трансляция знаний и умений
(компетенций) создает особую информационную
среду в команде, ситуацию равнодоступности информации для членов команды, рассматривается
как составная частью технологического процесса
работы бизнес- команды.
Без осуществления таких обучающих информационных обменов члены команды не смогут эффективно взаимодействовать из-за разницы в
уровне компетентности, не смогут согласовывать
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совместные мероприятия и координировать свою
совместную работу в команде.
Поэтому существуют причины заключить, что
существование согласованной единой цели (о чем
говорит Ричард Дафт) может рассматриваться как
условие необходимое, однако, вовсе не достаточное условием для того, что бы несколько сотрудников одной организации превратились бы по приказу
руководства в одну бизнес-команду.
Для формирования результативной и эффективной бизнес-команды рекомендуется соблюдать
следующее:
- бизнес- команда с организационной точки
зрения формируется вокруг лидера, так появляется
ядро команды, далее развивается периферия бизнес- команды;
- в комплексе все члены бизнес-команды
должны обладать полным набором компетенций
необходимым для успешной реализации проекта;
- все члены бизнес- команды ( за исключением
лидера) должны находиться на близком друг другу
высоком уровне знаний и умений в сфере свой профессиональной специализации в бизнес- команде;
- все участники бизнес- команды психологически должны быть готовы к формированию и применению инноваций в совместной деятельности в интересах достижения общей цели;
- в морально-психологическом плане бизнескоманда ориентируется на групповое согласие
(консенсус) не только в смысле общих целей, но и
методов и приемов достижения этой цели;
- бизнес- команды должна создавать свою технологическую культуру совместной деятельности,
на основе умения каждого члена команды работать
совместно, осуществлять координацию действий;
- в бизнес- командн конфликты не могут достигать разрушающего высокого уровня и не должны
иметь латентный характер;
- возможные конфликты в бизнес- команде могут иметь конструктивный характер и быть направлены на принятие удовлетворительных решений
и/или достижение компромисса между членами команды;
- в бизнес- команде должно иметь место доверие между участниками команды в смысле их убежденности в том, что все другие члены их команды
честны и профессиональны в своих действиях и
намерениях;
- должно быть доверие между участниками
бизнес- команды и в форме их убежденности в том,
что при распределении результатов, определении
уровня вознаграждения за труд в команде будет
иметь место соблюдение человеческих нравственных норм (справедливость, гуманность, сопереживание и другое).
Под алгоритмом разработки стратегии работы
бизнес- команды будем понимать четкую последовательность долгосрочных мероприятий нацеленных, одновременно, и прежде всего на: приспособление (адаптацию) методов работы группы и итогов ее работы к изменению условий внешней
среды; на повышение уровня координации и более
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эффективную согласованность совместной работы
внутри команды.
Стратегический план работы бизнес- команды
проектной может быть разработан на основе понимания бизнес- команды как научной категории,
научных знаний о механизме функционирования
такой команды.
Однако, до 2020 года сущность бизнес- команды и механизм их функционирования пока еще
не изучены, а общая теория бизнес- команд до
настоящего времени пока еще не развита.Это может затруднять определение места и роли бизнескоманд в антикризисном управлении и развитии
шестого технологического уклада.
Такого рода знания могут имеют не только теоретическое, но и практическое значение и могут
быть востребованы при создании таких команд, их
анализе идиагностике, стратегическом планировании деятельности бизнес- команды.
В связи с этим в этой части данной статьи и будут развиты основы теории и анализа сущности и
содержания механизма функционирования бизнескоманды.
Под механизмом работы бизнес-команд условимся понимать систему оригинальных методов,
приемов и инструментов, обеспечивающих создание и эффективное функционирование такой команды. К методам, инструментам и приемам, обеспечивающим создание эффективных команд и их
успешное функционирование можно отнести: прогнозирование, анализ, целеполагание; стратегическое, текущее и оперативное планирование; организацию группы (подбор участников и распределение функций и ролей между ними); мотивацию
бизнес- команды и ее отдельных участников; контроль эффективности работы бизнес- команды.
Как известно, в научном анализе сущность
каждой научной категории раскрывают роли и
функции. В этой статье охарактеризуем ключевые
функции бизнес- команд так.
1. Достижение цели непропорционально большой эффективности использования ресурсов обеспечивается в бизнес-командах за счет: нахождения
перспективной предпринимательской ниши, существования общей согласованной и воспринятой
всеми членами команды цели деятельности; применения всей командой единой философии и общего
к решаемой в проекте бизнес-проблеме; коллективной генерацией и развитием идей деятельности членами бизнес-команды; синхронизации и координации работы членов бизнес-команды. Это все и входит в функцию создания синергетического эффекта
в работе бизнес-команды.
2. На основе согласования расходов, взаимного
контроля расходов обеспечивается уменьшение потерь всех видов ресурсов (в том числе и времени),
что и составляет содержание функции уменьшения
потерь в работе бизнес-команды.
3. В ходе работы бизнес-команды имеет место
координация мероприятий, наблюдается взаимовыручка, что уменьшает риски неэффективных действий и недостижения желаемого финансового ре-
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зультата (цели). Это и является содержанием функция снижения рисков деятельности при работе бизнес-команды.
4. Синтез каждой бизнес-командой своей субкультуры, как совокупности норм поведения и
набора ценностей команды, обеспечивающей результативную и/или эффективную работу команды
и снижающей вероятность конфликтов могут рассматриваться как проявления функции создания
продуктивной организационной культуры и благоприятного морально-психологического климата
бизнес-команды.
5. Добросовестная конкуренция членов команды, ответственность членов команды перед
всей бизнес-командой, согласованность и координация мероприятий (работ) продуцируют у членов
команды потребность напряжено работать для качественного и в определенный срок выполнения заданий. Эти факторы и образуют функцию максимизации производительности труда в бизнес-команде.
6. Функция ускоренного профессионального
развития (совершенствования) членов бизнес-команды, возникновения эффекта «профессионального лифта» основана на самоактуализации и раскрытии потенциала личности в бизнес-команде в
благоприятной морально-психологической атмосфере, совместном творчестве членов команды.
7. Обучающая функция бизнес-команды заключается в том, что в ходе совместной работы
члены команды вынуждены в рамках бизнес-процессов передавать друг другу новую информацию
и тем самым обучать друг друга наиболее продуктивным и /или эффективным приемам работы.
8. Воспитательная функция бизнес-команды
состоит в том, что в ходе работы команды ее участники совместно формируют нормы поведения, систему ценностей и тем самым воспитывают друг
друга в духе уважения командных ценностей и
норм поведения, что открывает возможность команде обеспечивать ее системное единство, работоспособность, эффективность и продуктивность деятельности.
9. Функция бизнес-команды как важного социального института и социального лифта, которая
выполняется путем создания своей системы социально-производственных отношений внутри бизнес-команды между ее участниками и командой и
ее внешней экономической и социально-деятельностной средой.
10. Функция бизнес-команды по организации и
поддержанию справедливой конкуренции между
членами команды при совпадении и/или пересечении сфер их деятельности помогает ее членам и команде в целом достигать максимальных результатов на основе добросовестной конкуренции ее
участников (членов) команды.
11. Функция развития сопричастного (партисипативного) управления в бизнес-командах связана с тем, что часто в бизнес-командах их участники участвуют в выдвижении и обсуждении принимаемых руководством таких команд бизнес- и
/или управленческих решений.
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12. Функция бизнес-команды по повышению
надежности закрепления и распоряжения участниками команды своими, в том числе и авторскими
правами, хранения и передачи явных и неявных
знаний в процессах их извлечения, фиксации и хранения одновременно различными участниками бизнес-команды и бизнес-командой как единым целым
в ходе осуществления бизнес-процесса или бизнеспроекта.
При формировании бизнес-команд рекомендуется учитывать, что есть основания полагать, что
ядро (центральную часть) технологического базиса
шестого технологического уклада могут составлять
следующие технологические направления: энергосберегающие и экологически чистые (зеленые) технологии, информационные технологии, нанотехнологии, интеллектуальные технологии, технологии
искусственного интеллекта, технологии цифровизации коммуникаций, различные виды нейротехнологий и другие технологические направления [16, с.
44-63].
Поэтому объектом и/или предметом бизнеспроцессов и функционирования создаваемых бизнес-команд в ситуации формирования и становления
шестого технологического уклада, вероятней всего,
будут вывступать эти поименованные виды технологий и/или интеграция данных видов технологий с
технологиями и системами, продукцией предыдущих технологических укладов.
При этом анализ содержания этой статьи показывают, что практическое применение формируемых в данной работе теоретических аспектов увеличения эффективности функционирования бизнес-команд в системе управления человеческими
ресурсами корпораций может рассматриваться как
инновационный способ в социальном управлении
сотрудниками [18, с. 3].
В условиях наблюдаемого ускорения научнотехнического прогресса еще большее значение приобретает функция обучения, заключающаяся в получении (выработке), регистрации, хранении и передаче неявных и явных знаний в сфере работы данной бизнес-команды.
При этом актуальность стратегического планирования бизнес-процессов и работы бизнес-команд
будет увеличиваться в ситуации развития шестого
технологического уклада в связи со следующим: ростом ресурсоемкости проектов и, как следствие, увеличением цены ошибки; увеличением уровня многозвенности бизнес-процессов и технологий, а следовательно и ростом потребности в координаци их
элементов (составляющих); увеличением процента
неявных знаний в бизнес-процессах [19, с. 800].
Отличительной прагматической чертой неявных знания можно считать то, что такие (неявные)
знания хранятся в подсознании, передаются невербальными способами и являются интеллектуальной
базой принятия синергетических управленческих решений в работе бизнес-команд.
Источниками роста объема и процента неявных
знаний можно признать: рост доли бизнес-процессов
на стыках сфер деятельности (маркетинг-коммерция
и др.), научных направлений (техника, маркетинг,
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менеджмент и др.); увеличение степени многозвенности (рост числа элементов) в бизнес-процессах;
появление совершенно новых нужд потребителей
(мобильная связь, самоидентификация, виртуальная
публичность, виртуальное общение), бизнеснаправлений, бизнес-процессов и другое.
Ролями работы бизнес-команд можно считать:
- увеличение скорости научно-технического
прогресса на базе реализации синергетического эффекта в функционировании таких групп;
- сокращение уровня потерь в бизнес-процессах и проектах, реализуемых бизнес-командой;
- ускоренный рост уровня компетентности
участников команды и др.
Анализ механизма функционирования показывает, что бизнес-команды могут быть весьма
успешной организационной формой проектной деятельности, позволяющей повышать эффективность использования располагаемых при осуществлении проекта ресурсов.
При этом участие в бизнес-команде для ее конкретных участников может быть весьма привлекательным в связи с перспективой их ускоренного роста профессионального уровня в рамках функции
обучения.
Кроме того бизнес-команда быть и социальным лифтом для их участников, и при этом, одновременно, уменьшать и профессиональные, социальные риски для членов команды.
Можно рассматривать два способа создания
бизнес-команды:
- директивный способ, когда бизнес-команда
учреждается корпорацией, а ее бизнес-проект, область деятельности и полномочия описываются инвестором и/или учредителем (головной организацией);
- инициативный способ создания бизнес-команды, когда такая команда появляется на основе
инициативы, проявленной самими потенциальными участниками этой команды (ее лидером и ядром).
Могут быть определены такие этапы в жизненном цикле создания и функционирования бизнескоманды:
1) учреждение бизнес-команды «сверху» или
выдвижение идеи создания бизнес-команды
«снизу», оформление бизнес-идеи работы команды,
согласование цели, формирование граф-дерева целей, выделение из состава участников лидера и
оформление «ядра» команды;
2) этап роста бизнес-команды характеризуется
увеличением объемов деятельности команды на
пути к достижению согласованной бизнес- цели,
увеличением числа ее членов (развитием периферии команды), появлением первых и подтверждающих правильность цели результатов работы;
3) этап зрелости бизнес-команды характеризовать достижением ее основной бизнес-цели, стабильными объемами текущей прибыли, стабильным количественным составом команды, устойчивой конкеурентной позицией команды на рынке
и/или сфере профессиональной деятельности;
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4) этап старения бизнес-команда может быть
следствием морального старения положенной в основу работы группы бизнес-идеи или ее рыночной
философии, моральным и физическим старением
средств производства и/или участников команды,
снижением эффективности работы команды, ухудшение конкурентного положения бизнес-проекта,
сокращением числа участников команды и другим.
Методологию изучения бизнес-команд предлагается строить по аналогии с общепринятым методологическим подходом [20, с. 14-21].
При этом будем учитывать, что в науке 21 века
объектный подход считается равнозначным с предметным подходом. Развиваемую в настоящей статье
новую научную дисциплину предлагается определить как общую теорию бизнес-команд.
Общей теорией бизнес-команд в данной статье
будем называть научную дисциплину, нацеленную
на получение научных знаний, которая включает
систему научных проблем, философию, идеологию, политику, мотивы, методы, способы, инструменты, технологии создания и функционирования в
рамках проектного подхода и работы бизнес-команд, а так же ориентированную на методы оценки
деятельности таких команд.
С гносеологической точки зрения общая теория бизнес-команд может описываться как методология сбора и систематизации информации, анализа, диагностики, исследования и управления методами решения научных задач, стоящих перед
современными бизнес-командами на всех этапах их
развития (жизненного цикла), осуществляющими
свою деятельность в рамках проектного подхода в
постиндустриальных рыночных условиях.
Научным методом в общей теории бизнес-команд будем называть комплекс принципов, способов и приемов, с использованием которых достигается объективное познание реальных процессов и
социально-экономических результатов создания и
работы бизнес-команд.
Методологическая функция общей теории бизнес-команд заключается в развитии понятийного
аппарата, теоретических основ научных исследований и методологии исследования явлений и процессов, формулировании законов и категорий этой
научной дисциплины, синтезе способов и инструментов управления процессами создания и функционирования бизнес-команд.
Познавательная функция общей теории бизнес-команд охватывает процессы получения,
накопления, регистрации, исследования фактов
действительности, знаний и умений в области создания и работы бизнес-команд в различных отраслях экономики.
Инструментальная (регулятивная) функция общей теории бизнес-команд носит практический характер, состоит в следующем: разработке способов
и инструментов управления бизнес-командами,
жизненным циклом этих команд; разработке практических рекомендаций по созданию и повышению
эффективности функционирования бизнес-команд.
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Законотворческая функция общей теории бизнес-команд заключается в обосновании нужды в создании норм позитивного права, которые обеспечивали бы продуктивное создание и функционирование бизнес-команд, оценку результатов их работы,
закрепление авторских прав на совместный интеллектуальный продукт и другое.
Оптимизационная функция общей теории бизнес-команд заключается в проектировании и/или
отборе наилучших с точки зрения утвержденного
критерия варианта работы команды и вариантов
действий команды в реальных условиях, в том
числе в ситуации неопределенности и риска.
Прогностическая функция общей теории бизнес-команд включает оценку функций и ролей бизнес-команд и реализуемых ими проектах в будущем в различных областях деятельности.
Предупредительная функция общей теории
бизнес-команд может состоять в проектировании и
реализации опережающих профилактических мероприятий для того, что бы вовсе исключить или
минимизировать возможные неблагоприятные последствия работы бизнес-команд в различных сферах и ситуациях деятельности.
Психологическая функция общей теории бизнес-команд состоит в создании ощущения важности работы в команде у ее участников и создании
восприятия команды как эффективного производственного института в деловых и общественных
кругах.
В общей теории бизнес-команд функция социализации знаний заключается в распространении
знаний в экономике и обществе о сущности, роли
бизнес-команд в современных условиях кризиса и
научно- технической революции, в ускорении развития науки и техники в целом.
В общей теории бизнес-команд системообразующая функция включает накоплений знаний нацеленных на обеспечение создания продуктивных
бизнес-команд и эффективных систем управления
такими командами.
Общая теория бизнес-команд осуществляет такие роли: оптимизацию процессов создания и
функционирования бизнес-команд; снижение рисков в деятельности бизнес-команд, увеличения
научных, физических и финансовых результатов
работы бизнес-команд.
Законами общей теории бизнес-команд будем
называть устойчивые причинно-следственные
связи между методами создания и функционирования бизнес-команд и результатами их работы.
Могут быть представлены такие законы общей
теории бизнес-команд:
1. роль бизнес-команд увеличивается в связи с
ростом значимости человеческого фактора в экономической и научно-технической деятельности;
2. организационная структура бизнес-команд
включает лидера, ядро и периферию такой команды, перемещение участников команды из одной
части структуры команды в другую возможно на
основе личных достижений;
3. синергетический эффект в деятельности бизнес-команд возникает под влиянием ряда факторов:
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существования согласованной общей цели; коллективной генерации идей; конкуренции ее членов; координации деятельности;
4. снижение необоснованных потерь ресурсов
в бизнес-команд возникает на основе конкуренции
за ресурсы, координацией работ и взаимным контролем деятельности со стороны всех участников
команды;
5. ускоренный профессиональный рост членов
бизнес-команды имеет место по причине интенсивных информационных и профессиональных обменов, взаимного обучения членов группы в ходее
совместной работы;
6. бизнес-команд выполняет роль социального
института и может выполнять роль социального
лифта в случае повышенных стратегических и социально-экономических итогов работы команды и
другие.
Вся деятельность бизнес-команд может быть
структурирована (разделена) на стратегическую (с
отдаленными последствиями), и тактическую
(направленную на решение текущих вопросов и
поддержание платежеспособности проекта, как
возможности команды оплачивать поступающие в
рамках деятельности денежные требования).
Стратегия и тактика деятельности бизнес-команд должны быть согласованы и скоординированы между собой.
Методика формирования стратегии деятельности бизнес-команды может включать такую последовательность действий (шагов, этапов):
1) изучение предметной области и/или специфики постиндустриального маркетингового управления и/или маркетинга в предполагаемом сегменте
рынка и сфере деятельности бизнес-команды;
2) выдвижение и оформление идеи, цели, объекта, предмета, миссии и видения работы создаваемой бизнес-команды;
3) определение философии, культуры (в том
числе ценностных ориентиров), идеологии, структуры управления бизнес-командой;
4) определение лидера и формирование ядра
создаваемой для реализации проекта бизнес-команды;
5) разработка кадровым ядром бизнес-команды стратегического плана реализации проекта;
6) описание организационной структуры, технологий работы и должностных обязанностей
участников бизнес-команды;
7) формирование и увязка стратегического и
текущего планов работы и начало реализации проекта бизнес-командой;
8) уточнение емкости сегмента рынка, определение рациональных объемов выпуска продукции
(оказания услуг), определение оптимального численного состава бизнес-команды;
9) организация работы и поддержание баланса
в треугольнике «люди-цели-ресурсы» в ходе работы бизнес-команды;
10) мониторинг бизнес-процессов, контроль
физических объемов и/или финансовых результатов проекта и деятельности бизнес-команды.
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Информационной и фактической основой для
разработки стратегического и бизнес-плана проекта, контроля процессов и результатов деятельности бизнес-команды должны быть:
- результаты стратегического маркетингового
анализа внешней среды (PEST –анализ), который
заключается в исследовании тенденций политической, экономической, социальной, технологической среды, в целях обнаружения скрытых (латентных) и /или еще не проявленных маркетинговых
возможностей для бизнес- проекта, исследования
потребностей общества и/или социальных групп на
базе постиндустриальной концепции в маркетинговом управлении;
- итоги углубленного маркетингового исследования, анализа целевого сегмента рынка, емкости
данного сегмента, определение точки безубыточности, расчет прогнозных показателей физических
объемов и финансовых результатов реализации
проекта бизнес-командой;
- краткое описание философии и идеологии работы бизнес-команды;
- определение краткосрочной и долгосрочной
целей бизнес-проекта, формирование граф- дерева
целей деятельности бизнес-команды, согласование
этих целей с испольнителями;
- дополнительное проведение совместного
стратегического маркетингового анализа возможностей и угроз, сильных и слабых сторон бизнеспроекта, например, с использованием методики
SWOT- анализа, путем разработки матрицы Бостонской консалтинговой группы (БКГ) или другим
методом стратегического анализа;
- описание структуры производства, состава и
описание технологического базиса, технологических карт технологических процессов бизнес-команды;
- формирование моделей товаров и услуг, описание их ключевых характеристик и показателей
оценки качества;
- описание организационной структуры
группы, разработка квалификационных карт и карт
компетенций, написание должностных инструкций
опорных структурных единиц работы бизнес-команды;
- уточнение организационной структуры с учетом технологического процесса и субъективных качеств членов команды и формирование штатного
расписания бизнес-команды;
- подбор, отбор, наем (перевод из других подразделений) сотрудников для заполнения штатного
расписания (комплектования штата) проектной
бизнес-группы на основе ее штатного расписания с
использованием квалификационных карт, карт
компетенций и должностных инструкций;
- определение черт, создание и поддержание в
бизнес-команде продуктивной и/или эффективной
организационной субкультуры в процессе работы
команды;
- анализ бизнес-процессов, технологий и/или
организации работы команды, оценка финансовых,
практических, научных, технических результатов
работы бизнес-команды и другое.
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В составе действий и условий, способных содействовать стратегическому успеху деятельности
проектной группы можно назвать:
- дальнейшее формирование многоканальной
(распределенной) системы финансирования бизнес-проектов включающей: государственное финансирование (госзаказ), национальные и корпоративные проектные, научно-производственные
гранты; рыночное финансирование, например, с использованием ценных бумаг, на основе по проектных опционов и варрантов, по форвардным контрактам и другие инновационные формы внебюджетное финансирования проектов;
- разработка и практическое применение новых методов финансирования бизнес- проектов с
инновационным содержанием и, в частности, организация и проведение открытых конкурсов проектов с их регистрацией (включая авторские права) с
использованием с применением технологии блокчейн, позволяющей одновременно и надежно зафиксировать результаты проектной деятельности
нескольких бизнес-команд и на основе этой информации провести конкурсный отбор проекта-победителя (бизнес-команды) с максимальной транспорентностью и гласностью, выполнить оплату работы победителя по результату;
- дальнейшее формирование и развитие проектной деятельности в рамках развивающихся
научных и технологических платформ, кластеров;
- корпорациями, создание общественными организациями бизнеса, межотраслевых и/или объектных проектных виртуальных бизнес-команд с
использованием возможности удаленной работы в
сети интернет, регистрацией результатов проектов
с применением технологии блок-чейн и выплатой
вознаграждения за проект по результату;
- некоторая децентрализация процессов финансирования инвестиционных проектов с расчетом на инициативное формирование на конкурсной
основе проектных бизнес-команд;
- увеличение значимости в кадровой политике
корпораций, фирм из кластеров, технологических
платформ, университетов наукометрических показателей, научных степеней, итогов изобретательской и проектной деятельности потенциальных
кандидатов на вакантные должности;
- общественное наблюдение (мониторинг) за
деятельностью социально и стратегически значимых бизнес-команд, в том числе, еще и для своевременного оказания им менторства (организационной
и морально-психологической поддержки);
- идентификацию обязательства корпораций
связанных с развитием науки и инноваций и финансирование проектной деятельности как пунктов и
факторов социальной и национальной ответственности корпораций, научных и технологических
платформ и кластеров;
- повышение активности общественных объединений бизнеса и других организаций в области
развития и мотивации мероприятий и программ,
бизнес-проектов направленных на увеличение степени интеграции науки, образования и практики и
другое.
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В статье развиваются теоретические основы повышения эффективности создания и деятельности бизнес-команд, анализ литературных источников показал,
что несмотря на распространенность проектного подхода теоретические основы работы бизнес-команд в
достаточно полной мере до настоящего времени не исследованы и не описаны, что подтверждает актуальность настоящей статьи, в настоящей статье исследуются механизм функционирования, функции и роли
работы бизнес-команд, развиваются методологические
положения общей теории бизнес-команд, исследуются
процессы стратегического планирования и маркетингоавого контроля работы бизнес- команд.
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Abstract
The article describes the development of decentralization in Ukraine, expanding the investment opportunities
of territorial communities by issuing municipal bonds. An assessment of the problematic aspects of filling the
UTCs budgets, the formation of financial resources, and to ensure adequate funding for the urgent needs of communities. Obstacles to creating such a market at the community level are analysed. The analysis of the financial
capacity of the communities is conducted, the rating of the UTC leaders in Ukraine for 2019 is determined, and
the factors that influence the possibility of issuing such bonds in a particular community are proposed. Based on
the research, it is proposed to implement such a reform on the UTCs bonds at the legislative level.
Анотація
У статті охарактеризовано розвиток децентралізації в Україні, розширення інвестиційних можливостей територіальних громад за рахунок випуску муніципальних облігацій. Проведено оцінку проблемних
аспектів наповнення бюджетів ОТГ, формуванням фінансових ресурсів, для забезпечення належного фінансування нагальних потреб громад. Проаналізовано перешкоди на шляху створення такого ринку на
рівні громад . Проведено аналіз фінансової спроможності громад, визначено рейтинг лідерів ОТГ в Україні
за 2019 рік, та запропоновано фактори, які впливають на можливість випуску таких облігацій в певній
громаді. На основі проведених досліджень запропоновано реалізувати таку реформу щодо облігацій в ОТГ
на законодавчому рівні.
Keywords: local self-government, an association of territorial communities, municipal bonds of the united
territorial community (UTC), financial resources of the territorial community.
Ключові слова: місцеве самоврядування, об’єднання територіальних громад, муніципальні облігації
об’єднаної територіальної громади, фінансові ресурси територіальної громади.
Постановка проблеми. Розкриття питань, що
стосуються напрямів реалізації реформи запровадження ринку облігацій об’єднаної територіальної
громади.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження основних тенденцій
розвитку об’єднаних територіальних громад присвятили свої дослідження багато вітчизняних та зарубіжних науковців:Бондаренко О., Ганущак Ю.,
Глуха І., Деркач М., Лукеря І., Марчук А., Пальчук
В., Панейко Ю., Ткачук А., Харитончук М., М. Пасічник, П. Ворона, В. Журавель, М.І. Деркач, Н. Чорна та багато ін.

Формування цілей дослідження. Метою
статті є дослідження запровадження муніципальних облігацій в ОТГ, що можуть стимулювати нові
стратегічні проекти та розвиток територій.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Актуальними питаннями сьогодення є активний розвиток децентралізації в Україні, а саме залишається питання розширення інвестиційних можливостей територіальних громад. Однією з перших проблем належного виконання територіальною
громадою своїх функцій є наповнення бюджету
ОТГ, формуванням фінансових ресурсів, для забезпечення належного фінансування нагальних потреб
громад. Тому ОТГ необхідно, по-перше, мати реа-
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льні можливості формувати певний обсяг фінансових ресурсів, щоб бути фінансово-спроможними, а
по-друге, мати законодавчо визначені повноваження як суб'єкта влади, що і є першочерговими завданнями реформ.
Залучення інвестицій в об'єднану територіальну громаду необхідне, в першу чергу, для впровадження інноваційних складових в різних сферах
економіки та соціально-культурного розвитку територій, заміщення ними застарілих, малопродуктивних виробництв, продукція яких не є конкурентоздатною. На сьогодні представники швейцарськоукраїнського проекту DESPRO «Підтримка децентралізації в Україні» активно обговорюються заходи, які доцільно проводити громадам з метою
підвищення інвестиційної привабливості території,
визначаються основні пріоритети для залучення інвестицій в громади, з метою забезпечення сталого
розвитку громад[4,с.5].
Участь в розвитку ОТГ беруть, програми
DOBRE "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність", яка спрямовує більшу частину своєї технічної та фінансової допомоги на місцевий рівень, створюючи додаткові можливості
громаді ефективніше управляти ресурсами, збільшити якість державних послуг, стимулювати розвиток місцевої економіки та підвищити рівень залучення громадян.
У розвинутих місцевих фінансових системах
основою фінансування муніципальних інвестиційних програм є муніципальний (комунальний) кредит. Муніципальний кредит - це система відносин
між двома юридичними особами з поворотної, платної строкової передачі фінансових ресурсів, одна з
яких - орган місцевого самоврядування. Комунальний кредит має такі основні форми: облігаційні позики; безоблігаційні позики; комунальний банківський кредит; комерційний комунальний банківський кредит; комунальний кредит державних банків;
взаємний комунальний кредит. Успішність залучення додаткових фінансових ресурсів за допомогою різних форм комунального кредиту залежить
від стану розвитку ринку місцевих запозичень[6,с.55].
Здебільшого ринок облігацій спостерігався
тільки на рівні великих міст, але цей ринок практично не працював. Проте, коли здійснюється об’єднання територіальних громад, і громади виходять
на рівень міст, вони стають громадами обласного
значення, то для них відкриваються такі інструменти. І чому ж інструмент облігації не адаптувати
для викликів ОТГ, і що заважає цьому інструменту
реалізуватися тут в Україні?
Перешкод, щоб реалізувати даний процес на
ринку багато, проте створюються робочі групи на
рівні даного проекту, долучилося Міністерство фінансів, Національна комісія з питань цінних паперів та фондового ринку, Асоціація міст України. Потрібно організувати цілий курс навчання, відповідні модулі, як організувати процес, отримати
облігації, здійснювати обіг цих паперів, тобто комплексний підхід регулювання. Провести організаційно-інформаційну роботу з цього приводу, зміни
до певних правових актів. Це й постанови Кабінету

Danish Scientific Journal No34, 2020
Міністрів, і накази Нацкомісії, і накази Міністерства фінансів, і внесення змін до бюджетного кодексу. І головне – потрібно навчити людей, як з цим
інструментом працювати. Якщо не будуть навчені
люди, цей інструмент не запрацює.
На рівні законодавства в Україні наразі існують можливості випусків облігацій місцевих позик
лише для міст, лише міська рада може виступати
емітентом. Тож необхідно прибрати ці обмеження і
дати можливість випускати облігації місцевих позик усім представницьким органам місцевого самоврядування, що значно розширить їх повноваження. Нові фінансові інструменти – облігації фондів місцевого розвитку (різновид інфраструктурних
облігацій) мають бути імплементовані у фундаментальний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів»[3].
Однією із найбільших переваг ОТГ є фінансова
прозорість. І за цим законом громади матимуть
право випускати свої облігації.
Бюджети окремих громад після об’єднання
зросли в десятки разів. Фінансово самостійні громади можуть втілювати складні інфраструктурні
проекти. Менш успішні, але перспективні, також
отримують шанс росту. Приміром, кілька сусідніх
громад, чи навіть громади з різних куточків країни,
хочуть запустити спільний або схожий проект.
Вони проходять всі необхідні процедури аудиту,
готують і захищають бізнес-план, оголошують про
емісію. Але управління цим проектом вони здійснюють не самостійно, а створюють спеціальний
фонд, який від імені громад і під контролем Мінфіну та Нацкомісії з цінних паперів розпоряджається грошима»[6].
Так на сьогодні новостворені ОТГ стараються
всіляко підтримувати, а саме у громад є можливість
отримувати кошти через інфраструктурну субвенцію та Державний фонд регіонального розвитку,
проте державна підтримка є тимчасовою, і на всі
потреби коштів все рівно не вистачає. Кожна громада хоче стати економічно потужною і незалежною, мати дієвий та прозорий механізм для фінансових вливань.
Громади створені раніше працюють над стратегічним розвитком, займаються пошуком та залученням грантових проектів, та й розробкою інвестиційних пакетів. Адже громади володіють таким
ресурсом як землею, таким чином можуть пропонувати інвесторам сервіс «під ключ». Так, у Розвадівській ОТГ на Львівщині німецько-польське підприємство має наміри будувати вітрову станцію. У Іваничівській ОТГ на Волині – завод з виробництва
протеїнів. У обох випадках місцева влада готова надати ділянки і комунікації. Дороги, мости, утеплення, альтернативна енергетика, навіть культурологічні чи тематичні парки - все може бути основою
росту для громади та стати інвестиційним проектом, придатним до реалізації. Тому випуск місцевих облігації - нове вікно можливостей для модернізації і розвитку громад.
Розглянемо умови одержання кредиту і випуску облігацій місцевих позик у табл.1
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Таблиця 1

Порівняння умов одержання кредиту і випуску облігацій місцевих позик
Показник
Ощадбанк
Облігації місцевих позик
Відсоткова ставка, грн.
21%
18%
Строк запозичення
до 3 років
До 5 років
Одноразова комісія при наданні
від 0,5 %;
0%
кредиту
Погашення кредиту (облігацій)
щомісячно/щоквартально
у кінці строку
Сплата процентів
щомісячно
щоквартально/щорічно
Забезпечення кредитування (об- нерухоме та рухоме майно, майне потрібно
лігацій)
нові права, порука
Отже, бачимо переваги залучення облігацій,
що надасть можливість розпочати потужні інфраструктурні проекти, а й оживити український фондовий ринок.
Проте процес випуску облігацій для ОТГ є ризиковим і повинен враховувати багато факторів. Захист інвестора на сьогоднішній день у системі облігацій на дуже низькому рівні. Наприклад, ОТГ
здійснила емісію, і інвестори купили ці облігації.
ОТГ повинна забезпечити зворотній викуп цих паперів. Але якщо громада не заклала в бюджет таких
коштів, то все – інвестор не захищений, він нічим
не може примусити ОТГ викупати.
Тому вважаю і пропоную, що мати право випуску облігацій мають фінансово-забезпечені ОТГ.
Рівень фінансової забезпеченості об’єднаних громад і надалі залишається одним із головних аспектів у питаннях визначення їх спроможності забезпечувати виконання тих завдань і функцій, якими
вони наділені. Безумовно, спроможність громади
вимірюється багатьма чинниками та параметрами,

однак фундаментальним компонентом її життєдіяльності є фінансові ресурси. Ефективність виконання місцевими органами влади децентралізованих функцій, серед іншого, залежить від обсягів
отримуваних на відповідній території доходів або
від суми коштів, що надається центральною владою
на виконання делегованих повноважень.
Вважаю, що при наданні громадам права випуску облігацій повинна бути певна градація, сортування по групах за фінансовою спроможністю, для
того щоб ОТГ забезпечила зворотній викуп цих паперів. Економічні успіхи ОТГ дуже різні, як і здатність наповнювати власні бюджети і фінансувати
видатки, які поліпшують життя громад. Так для
прикладу, найбагатша ОТГ 2019 року мала майже
25500 грн власних доходів на одного мешканця,
хоча середній показник на всіх ОТГ становить 2700
грн. Лише в 12-ох ОТГ (це менше 3%) дохід на одну
особу перевищував 10 000 грн.
У таблиці 2 представлена топ-10 лідерів ОТГ
за власними доходами на одного мешканця (дані за
9 місяців 2019 року)*
Таблиця 2
Топ -10 лідерів ОТГ за власними доходами на одного мешканця (дані за 9 місяців 2019 року)*
Доходи загального
№
Наявне населення на фонду (без трансферОбласть
Назва ОТГ
п/п
01.01.2019, тис. осіб тів) на 1-го мешканця,
(грн)
1.
Дніпропетровська
Троїцька
2,7
25521,0
2.
Полтавська
Сенчанська
3
20850,0
3.
Дніпропетровська
Слобожанська
14,6
17500,0
4.
Полтавська
Коломацька
2,3
16002,0
5.
Житомирська
Оліївська
5,3
14973,0
6.
Харківська
Наталинська
6,4
13600,0
7.
Дніпропетровська
Богданівська
6,8
13230,0
8.
Волинська
Боратинська
7,5
13100,0
7.
Донецька
Шахівська
2,9
13017,0
8.
Дніпропетровська
Карпівська
4,4
12425,0
9.
Донецька
Андріївська
2,4
12116,0
10.
Черкаська
Степанецька
5,3
11900
*За даними: Децентралізація, Open Budget
Отже, бачимо успішне функціонування громад
протягом 2019 року, також слід відмітити, що в порівнянні з 2018 роком показник доходу загального
фонду на 1-го мешканця мав зростаючу тенденцію.
Таким громадам можна надавати довіру і право на
випуск облігацій.

Проведений аналіз ще раз підтверджує думку,
що одним із оптимальних варіантів подальшого розвитку ринку облігацій для громад, є їх фінансова
спроможність. Тобто на законодавчому рівні, повинно бути прописано, що право випуску облігацій
мають лише певні групи ОТГ, повинні бути враховані такі фактори:
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-

площа ОТГ;
чисельність населення;
доходи на душу населення;
рівень дотаційності бюджетів;

питома вага видатків на утримання апарату
управління у фінансових ресурсах ОТГ ;

- питома вага заробітної плати у видатках загального фонду .
Але і меншим із низькими показниками фінансової спроможності громадам, є ще можливість
приєднання їх до інших територіальних громад та
створення більшої за площею і чисельністю ОТГ.
Навіть за умови відсутності у такої ОТГ на поточний момент економічних перспектив для розвитку,
таке об’єднання надасть можливість оптимізувати
територіальну структуру місцевих рад, підвищити
ефективність управління територією, покращити
інвестиційну привабливість (за рахунок наявності
більшої території та більшої кількості трудових ресурсів) та підвищити рівень доцільності капіталовкладень у громаду. У свою чергу для невеликих
громад доцільно розглянути питання щодо їх територіального розширення та відповідного збільшення чисельності населення таких громад.
На основі проведеного дослідження для успішної реалізації та впровадження в ОТГ даного проекту необхідно:
- роз’яснити місцевій владі всі можливості
таких інструментів, щоб депутати могли прийняти
зважене рішення, чи потрібен громаді певний проект;
- підтримку з боку Уряду в частині підготовки порядку дій і роз'яснень, щоб процедура була
максимально простою, покроковою і прозорою;
- законодавча підтримка
- залучення учасників з фондового ринку
для юридичної підтримки.
Якщо порівнювати Україну з іншими країнами
світу, рівень розвитку ринку фінансових інструментів один з найнижчих: не випускаються іпотечні
облігації, п’ять років не випускались облігації місцевих позик, не існує облігацій, забезпечених відокремленими активами. Те ж саме стосується й інфраструктурних облігацій, які поширені у світі. Фінансування
об’єктів
інфраструктури
дуже
специфічне: вони потрібні зараз, грошей треба багато, а віддача буде потім, при чому більшою мірою
у вигляді нефінансового ефекту, а економічного та
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соціального. Кредити під будівництво доріг та мережевих споруд можна знайти, але кредитор тут
один, він бере на себе всі ризики. Тим паче, що ОТГ
зараз не мають права випускати облігації місцевих
позик.
Кожна нова можливість, яка з’являється у громад, має синергетичний ефект. Бо нові інструменти
вимагають нових знань, нових рішень і нової якості
кадрів. А щоб сповна використовувати можливості,
які дає реформа, керівникам ОТГ, їхнім командам,
доводиться вчитися постійно і багато. Вони вже
прогресивно мислячі менеджери, які впевнено змінюють країну зсередини. І чим більше можливостей у них буде, тим швидше українці відчують
зміни на краще.
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Abstract
The article considers the restaurant industry as a fractal system. The application of the fractal approach to the
study of the restaurant industry allows us to structure it as a dynamic holarchic system, which can form internal
and external clusters in order to achieve a more competitive market position and efficient activities organization.
The current state of integration of the restaurant industry functions with related activities is disclosed. The fractal
structure of the restaurant industry is revealed through organizational and functional aspects. The organizational
aspect involves focusing on the workplace (position) as the smallest fractal. To construct a fractal system based
on functional content, global development laws are applied. It is based on evolutionary principles and contains
such fractal determinants: assortment, technology, management, marketing, development dynamics, hierarchy,
competitiveness.
Анотація
У статті розглянуто ресторанне господарство як фрактальну систему. Застосування фрактального підходу до дослідження ресторанного господарства дає змогу структурувати його як динамічну холархічну
систему, яка може утворювати внутрішні та зовнішні кластери з метою досягнення більш конкурентної
позиції на ринку та ефективної організації діяльності. Розкрито сучасний стан інтеграції функцій ресторанного господарства із суміжними видами діяльності. Фрактальна структура ресторанного господарства
розкривається через організаційний та функціональний аспекти. Організаційний аспект передбачає зосередження уваги на робочому місці (посаді) як найменшому фракталі. Для побудови фрактальної системи
за функціональним змістом застосовано глобальні закони розвитку. Вона базується на еволюційних принципах і містить такі фрактальні детермінанти: асортимент, технологія, менеджмент, маркетинг, динаміка
розвитку, ієрархія, конкурентоспроможність.
Keywords: restaurant industry, fractal system, clusters, types, formats, networks, fractal determinants, organizational aspect, functional aspect.
Ключові слова: ресторанне господарство, фрактальна система, кластери, типи, формати, мережі,
фрактальні детермінанти, організаційний аспект, функціональний аспект.
Постановка проблеми. Сучасний розвиток
ресторанного господарства, характеризується
ускладненням внутрішніх і зовнішніх зв’язків та
еволюцією системи від типів закладів до форматів,
мереж і кластерів. Відповідно до кількісних і якісних трансформацій форм надання ресторанних послуг потребує змін інструментарій досліджень. В
цілому він має системний характер і продовжує доповнюватися новими положеннями синергетики,
теорії управління, теорії організації, теорії фракталів, тощо. Фрактальний підхід дає можливість досліджувати ресторанне господарство як систему з
достатнім природним адаптаційним потенціалом,

яка самонавчається і має властивість самоорганізації та самоуправління на кожному ієрархічному рівні.
Тенденції розвитку ресторанного господарства
свідчать про яскравий прояв властивості фракталів
– появу кластерних структур. Не так яскраво, але за
такими ж законами, відбувається і внутрішня кластеризація фрактальних складових ресторанного господарства. Для вибору відповідних до сучасних
уявлень про системи теоретичних та методичних
інструментів важливо змінити підходи до структуризації ресторанного господарства, що дозволить
створити більш актуальні моделі підприємств, їх
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систем управління та більш якісно прогнозувати
розвиток в умовах ускладнення і зростання невизначеності зовнішнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням організаційних проблем ресторанного
господарства присвячені праці В. Гросул, П. Дойль,
Н. Міценко, Л. Мостової, О. Новікової. Г. П’ятницької, С. Ткачової. Виходячи з принципів комплексності та системності, автори пропонують моделі й
напрями розвитку та функціонування ресторанного
господарства, які найбільшою мірою відображали б
реалії сьогодення. Однак, розвиток теорії систем,
синергетики та теорії організацій поглиблює уявлення про організацію ресторанного бізнесу і створює нові умови для формування концептуальних
моделей управління. Зокрема, важливим підходом
у дослідженні систем сьогодні стає фрактальний.
Основні положення теорії фракталів стосовно
підприємницької діяльності знайшли своє відображення у роботах Х. - Ю. Варнеке, І. Арсеньєва, І.
Горєлова, Є. Колбачева, А. Цихана та інших. Досліджуючи властивості фрактальних структур, автори
відмічають таку важливу закономірність їх розвитку, як утворення кластерів. Крім того, принциповим для формування цілісної системи управління
ресторанним господарством є створення умов для
зняття певних протиріч між оперативним і стратегічним рівнями управління.
Метою дослідження є аналіз форм організації
та структури ресторанного господарства як фрактальної соціально-економічної системи залежно від якісних та кількісних змін основних функцій.
Виклад основного матеріалу. Поглиблене дослідження процесів розвитку ресторанного господарства як соціально-економічних систем, їх структур та особливостей організації дозволяє дійти висновку про їх фрактальну сутність. Так, ресторанне
господарство, як складна багаторівнева фрактальна
система, має достатній адаптаційний потенціал, самонавчається і має властивість самоорганізації та
самоуправління на кожному ієрархічному рівні.
Впровадження в економіку у 80-х роках ХХ
століття теорії фракталів дало поштовх спочатку
для застосування фрактального аналізу фінансових
і торговельних ринків, а потім і для вирішенні
більш широкого кола задач економічного аналізу.
Запропоноване Б. Мандельбротом поняття «фрактал» (лат. fractus – подрібнений, дробовий) у найбільш загальному сенсі означає нерегулярну, самоподібну структуру, безліч, підмножини, елементи
якої подібні самій безлічі, але в іншому масштабі,
що визначає властивість масштабної інваріантності
фракталів. Отже, можна припустити прояв принципу фрактальності у господарських ієрархічних
одиницях.
Враховуючи принцип системності, можна
стверджувати, що фрактальність проявляється як
зовні, так і всередині визначеної системи. Важливим моментом у прояві властивості самоорганізації
фракталів є те, що гарні ідеї реалізуються незалежно від того, звідки вони з’явилися. Тому, однією з
найбільш важливих вимог, що висуваються до посадової особи, підрозділу або підприємства в межах
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об’єднання як до «фрактальних фабрик», є їх здатність до підприємницького мислення і діяльності.
Фрактал не обов’язково залишається в системі надфрактала, він може стати повністю самостійним.
Так виникають тісно пов’язані один з одним підприємства.
Фрактали можуть бути змінені, виникати
знову і розпадатися. Особливістю фракталів є їх самоорганізація, в результаті якої виникають кластери. Умовою кластерізації є відсутність зовнішнього тиску і формування спільної мети для кластера, як системи більш високого рівня організації
[1].
Дослідження загальнонаукових підходів до
фракталів свідчать про те, що всі його дефініції акцентують увагу, перш за все, на одній головній
ознаці – самоподібності (афінності), яка передбачає
наявність якогось інваріанта, що зберігається під
час перетворень. У сучасній науці прийнято розділяти жорстку самоподібність, пов’язану з інваріантністю щодо масштабних перетворень і нежорстку
(коваріантну). Іншими словами, можна говорити
про лінійні й нелінійні фрактали. Для перших характерно абсолютно точне дотримання принципу самоподібності. У нелінійних фракталах афінний
принцип витриманий із меншою точністю. А.І. Тішин і Т.Н. Егембердіев відзначають, що «у фрактальній інтерпретації... подібність, схожість структур
цілого та частини не зводиться лише до їх ідентичності, а передбачає найширший спектр варіацій від
тотожності до «розмитості», що межує з неподібністю» [2].
Враховуючи ступінь наближеності ресторанних послуг до споживача і великий вплив особливостей соціально-економічної структури регіону на
структуру ресторанної послуги і ресторанного господарства в цілому, вважаємо, що взаємодія соціально-економічної системи регіону та ресторанного
господарства є за своєю суттю взаємодією фрактальних систем. Це зумовлюється: фрактальністю
підприємства ресторанного господарства як властивістю складної просторової соціально-економічної системи; фрактальністю як часової структури,
оскільки розвиток підприємства є динамічним процесом, що розвивається циклічно; самоподібністю
підприємства як цілісної складної соціально-економічної системи, схильної до саморозвитку (самовідтворення, цілісність і саморозвиток, наявність певної програми розвитку на різних ієрархічних рівнях).
Виявлення самоподібних структур дає нові можливості управляти здатністю вибирати пріоритети
на основі узгодженості внутрішніх і зовнішніх ресурсів із впливом чинників зовнішнього середовища, що обумовлює наукове завдання пошуку
ефективних механізмів стратегічного управління
процесами розвитку і саморозвитку підприємств
ресторанного господарства.
Важливою властивістю фракталів є дрібна розмірність, величина якої для господарських одиниць визначається: площею просторових ресурсів;
функціонально-структурними особливостями ви-
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робництва та обслуговування; цілями й завданнями, що стоять перед підприємством, та історією
розвитку підприємства. На різних ієрархічних рівнях (регіон, підприємство, частина підприємства)
можна виявити просторові соціально-економічні
структури «самоподібні і такі, що самі добудовуються», тобто мають схожі траєкторії і елементи
розвитку (виробничі, обслуговування, реалізації,
фінансові потоки, соціальні, культурні тощо) [3].
Застосування фрактального підходу до дослідження ресторанного господарства дає змогу структурувати його як динамічну холархічну систему,
яка може утворювати внутрішні та зовнішні кластери з метою досягнення більш конкурентної позиції на ринку та ефективної організації діяльності.
Причому нові утворення завдяки самоорганізації
мають більш природний характер, ніж за умови зовнішньої управлінської дії. Ринок, як природний
чинник, створив умови для кількісного і якісного
розвитку ресторанного господарства від типу закладу до складних кластерних утворень. Складність ресторанного господарства підтверджується
широким спектром типів закладів. В останній час
почали з’являтися ускладнені форми закладів, які
відображають види ресторанних концепцій і називаються форматами або напрямами (Fast food
(«швидка їжа»), Free flow (вільний доступ), бенкетний ресторан, концерт-ресторан або концерт-клуб,
гастробар, Lounge Cafe, нічний танцювальний клуб,
Luxury Club, ресторан-пивоварня, тощо).
З переходом України до ринкових відносин розпочався розвиток ще однієї організаційної форми
– мережної. За цей час до транснаціональних мереж
Subway, McDonald’s, Pizza Hut, Burger King, KFC,
Wendy’s, Domino’s Pizza, Taco Bell та інші, які працюють на українському ринку, приєдналися такі
національні мережі, як Пузата хата (32 заклади), Піцерія Челентано (174), Печена картопля (15), Картопляна хата (23), Два гуся (16) та інші.
Дослідження мереж дало можливість визначити передумови їх розвитку, які полягають передусім в ускладненні ділового середовища, посиленні тенденції індивідуалізації ресторанної послуги, поглибленій виробничій кооперації, потребі
розширення системи горизонтальних зв’язків, доступу до інформації. В цілому розвиток мереж спря-
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мований на зниження ризиків, пов’язаних зі швидкими змінами у зовнішньому середовищі, справитися з якими можливо лише в кооперативній системі організації бізнесу.
Перспективним напрямом взаємодії підприємств ресторанного господарства та підприємств і
установ інших сфер діяльності є організація кластерів, які можуть об’єднувати учасників за різними
критеріями. Найбільш природний мотив об’єднання – це технологічний. До складу такого кластеру можуть входити підприємства з виробництва
та переробки сільськогосподарської сировини, підприємства торгівлі, туризму та ін. Але склад може
розширюватися за рахунок зацікавленості з боку
системи освіти та науки, мистецтва, розваги та відпочинку, охорони здоров’я, тощо. Стейкхолдери в
межах кластеру реалізують певні проекти, залишаючись повністю самостійними як суб’єкти ринку.
Таким чином, ресторанне господарство за проявом організаційних форм є дуже складною системою, яка постійно розвивається в бік ускладнення.
Така тенденція відображає спрямованість на задоволення зростаючих потреб і як наслідок, розширення обсягу виконуваних функцій (рис. 1).
Отже, розвиток форм організації ресторанного бізнесу залежно від якісних та кількісних змін основних
функцій проявляється переважно у його зовнішній
фрактальній структурі. Внутрішня структура ресторанного господарства визначається складом основних та
додаткових функцій. Основними функціями підприємств ресторанного господарства є виробництво
кулінарної продукції, її реалізація та організація
споживання. Функція виробництва передбачає низку технологічних операцій з прийому, збереження
сировини, її первинної та вторинної обробки та
оформлення страв. Дана функція виступає як необхідна передумова для виконання функцій організації споживання та реалізації.
Розвиток і ускладнення економічних та соціальних відносин привели до розширення складу функцій. Заслуговує на увагу погляд Л. О. Гончар, відповідно до якого ресторанне господарство виконує
такі додаткові функції [48]: соціальну, інформаційно-комунікативну, ціннісну, рекреаційну (релаксаційну), розважальну, гносеологічну (пізнавальну), креативну.
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Якісні
зміни

Формат, напрям
(free flow, бенкетний ресторан,
концерт-ресторан / клуб, lounge
cafe, танцювальний бар, гастробар, нічний танцювальний
клуб, ресторан-пивоварня)

Кластер
(внутрішньо- / зовнішньогалузевий):
ПРГ + підприємство АПК + туристична організація (оператор, агенція) + підприємство розміщення (готель, тощо) + заклад науки, освіти

Тип
(ресторани, бари, кафе, закусочні, їдальні)

Мережа
(формують типи підприємств, формати, змішані):
мережі традиційних ПРГ, ресторанів
і кафе концепцій Fast food, Street
food, Fast Casual, Quick & Casual,
Lounge Cafe, тощо

Кількісні зміни
Рис. 1.
Позиціювання форм організації ресторанного бізнесу залежно від якісних та кількісних змін основних функцій
Враховуючи ускладнення зв’язків і посилення
взаємного впливу різних видів економічної діяльності, можна відмітити, що поряд з традиційно
пов’язаними з ресторанним господарством сферами економічної діяльності, такими як сільськогосподарське виробництво, торгівля та готельне гос-

подарство, розширюється вплив на інші сфери, зокрема на охорону здоров’я (раціональне харчування, культура кулінарного мистецтва), освіту та
культуру, туризм, відпочинок, тощо. Функціональні зв’язки ресторанного господарства з різними
видами діяльності наведені у табл. 1.
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Таблиця 1

Інтеграція функцій ресторанного господарства із суміжними видами діяльності

Наукові дослідження та
розробки

Освіта

Охорона здоров’я

Мистецтво, розваги та відпочинок

Телекомунікації

Тимчасове розміщування
+

Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

Виробництво кулінарної продук+
ції
Реалізація кулінарної продукції
Організація споживання кулінар+
+
+
ної продукції
Економічна
+
+
+
Соціальна
+
+
+
Інформаційно-комунікативна
Гносеологічна
(пізнавальна)
Пізнавально-культурна
Рекреаційна (релаксаційна)
Розважальна
Ціннісна
+
+
Креативна
+
Джерело: розроблено автором за [48, 86].

Транспорт, складське господарство

Оптова та роздрібна торгівля

Виробництво харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів

Функції ресторанного господарства

Сільське господарство

Види економічної діяльності
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Фрактальна структура ресторанного господарства розкривається через організаційний та функціональний аспекти.
Більшість дослідників, починаючи з ідеолога
«фрактальних фабрик» Х.-Ю. Варнеке, розкривають організаційний аспект проблеми. Їх увага зосереджується на робочому місці (посаді) як найменшому фракталі. Фрактали більш високих рівнів
підприємств складаються з цих найменших елементів. Отже, найменшим фракталом слід вважати
працівника як носія підприємницьких компетенцій,
що виступає внутрішнім стейкхолдером, який відчуває і одночасно здійснює вплив на внутрішній рівень підприємницького (інноваційного) середовища. Межі фракталів другого рівня визначаються
поведінковими процедурами, паттернами і операціями учасників робочих, проектних і подібних груп
співробітників підприємства, включаючи структурні підрозділи, що реалізують спільні цілі. Фрактали третього рівня обумовлені взаємодією внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів на основі реалізації
бачення, місії, глобальної мети і можуть виявлятися
не тільки на рівні підприємства, його філій, але й на
рівні різних управлінських інновацій, включаючи
франчайзинг, аутсорсинг тощо. Серед найбільших

+
+

+

+

+

+
+
+

фракталів (четвертого рівня) необхідно розглядати
спільноти за участю зовнішніх стейкхолдерів, що
діють на певних територіях.
Для побудови фрактальної системи за функціональним змістом нами застосовано систему глобальних законів розвитку, запропоновану Н.В. Масловою [6]. Ця система включає базові еволюційні
принципи, за якими формується й розвивається
будь-яка структура або явище. Еволюційні принципи пов’язані з сімома фрактальними рівнями.
Поняття «рівень» використовується як міра величини, розвитку, значущості або ж ступінь якості,
досягнута величина. Рівні утворюються додаванням до попереднього елемента нової якості, яка
спричиняє стрибок до більш організованих форм. В
результаті формується логічна ієрархія фрактальних елементів (детермінантів), розташованих за рівнем складності на основі еволюційних принципів.
Отже, виходячи зі змісту категорій «фрактал», «рівень» та «елемент», пропонується наступне визначення фрактального рівня підприємства ресторанного господарства: «Фрактальний рівень підприємства ресторанного господарства – це ступінь якості
фрактальних елементів, що входять до складу підп-
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риємства як складної системи, що самоорганізується та саморозвивається, та відповідає певному
еволюційному принципу».
Принципу необхідності відповідає перший рівень «Елементи», а останньому принципу єдності
та нескінченності – вищий потенціал системи (у нашому випадку – конкурентоспроможність підприємства ресторанного господарства) (сьомий рівень)) (табл. 2). Основу фрактальної системи ресторанного господарства складають первісні елементи
– страви, або продукція власного виробництва, а також покупні товари. Другий рівень характеризує
ускладнення системи. Він становить енергетичний
фрактальний рівень системи, а її змістом є різноманітні технології виробництва ресторанної продукції
та обслуговування гостей. Цей рівень відповідає
еволюційному принципу достатності. Наступним
кроком у напряму ускладнення системи є організація інформаційної складової системи (енерго-інформація). Еволюційним принципом даного фрактального рівня є керованість системи, а її змістом є
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сукупність бізнес-процесів та системи управління
ними.
На даному рівні ми розглядаємо всі форми взаємодії суб’єкта та об’єкту, тобто менеджмент. Четвертий рівень характеризує гармонійність підприємства ресторанного господарства у ринковому (суспільному) середовищі. У зв’язку з цим важливим
стає потенціал системи ресторанного господарства,
сформований відповідно до попиту на ресторанну
послугу. На цьому фрактальному рівні принцип керованості стає вже недостатнім, і система може розвиватися на основі принципу самоорганізації. Синергія еволюційних принципів дає поштовх для переходу на новий – п’ятий фрактальний рівень, який
характеризує еволюційні або революційні зміни потенціалу підприємства ресторанного господарства.
Вони відбуваються під впливом не тільки керівних
дій, але й завдяки іманентній властивості самоорганізації [7].
Таблиця 2

Еволюційні принципи та фрактальні детермінанти ресторанного господарства
Еволюційні принципи
Єдності та нескінченності

Фрактальні рівні

Фрактальні детермінанти ресторанного господарства

Конкурентоспроможність підприємства ресторанного господарства
Вищий потенціал
(Конкурентоспроможність)
7

Структурно-функціональної системності
Ієрархія
6

Тип (рівень) організації ресторанного господарства: тип,
концепція, формат, об’єднання (статутні, договірні) (мережі, кластери) (Ієрархія)

Змінності
Еволюція
5
Самоорганізації
Композиція системи
4

Зміни (еволюційні, революційні)
(Динаміка розвитку)

Потенціал підприємства ресторанного господарства, сформований відповідно до попиту на ресторанну послугу
(Маркетинг)

Керованості
Інформація
(енерго-інформація)
3
Достатності
Енергія
2
Необхідності
Елементи
1
Джерело: розроблено автором за [112].

Сукупність бізнес-процесів та системи управління ними
(взаємодія суб’єкта та об’єкту)
(Менеджмент)
Технології виробництва, обслуговування та реалізації ресторанної послуги
(Технологія)
Асортимент та якість
ресторанної послуги
(Асортимент)
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Розвиток системи відбувається до певної межі,
коли її потенціал набуває певної структурно-функціональної системності. Одні підприємства ресторанного господарства залишаються на рівні кафе,
чи ресторану, інші реорганізуються у формати, або
створюють мережі закладів. Деякі підприємства
знаходять можливості входити або самі створювати
статутні або договірні об’єднання. В результаті
утворюється певна ієрархія, в якій підприємство
займає своє місце залежно від свого потенціалу,
власних цілей та сили тиску середовища. Оскільки
означені змінні непостійні, місце окремого підприємства в ієрархії може змінитися у будь-який момент, тобто структурно-функціональна системність
має біфуркаційний характер. Сьомому фрактальному рівню відповідає вищий потенціал підприємства. Цей рівень характеризується конкурентоспроможністю підприємства. Відповідним еволюційним принципом є принцип єдності та
нескінченності.
Для дослідження фрактальних систем ресторанного господарства доцільним є використання
терміна «елемент» як найменшої складової. Але багатоаспектність та складність систем потребує групування елементів, що призводить до виділення
ключових детермінантів. Детермінанта – це
причина, що визначає виникнення явища; визначальна ознака якогось об’єкта; чинник, який визначає,
обмежує; визначник. Отже, фрактальні детермінанти ресторанного господарства – це визначальна
ознака фрактального рівня ресторанного господарства як умовно замкненої підсистеми, що відповідає певному еволюційному принципу. Фрактальні
детермінанти представляють систему, яка побудована і функціонує на засадах самоорганізації.
Висновки. Встановлено, що підприємства ресторанного господарства являють собою складні
багаторівневі фрактальні системи, які мають достатній адаптаційний потенціал і трансформуються залежно від якісних та кількісних змін від окремих
типів закладів до територіально-галузевих об’єднань, мереж, форматів і кластерів, що потребує формування відповідної системи стратегічного управління.
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Враховуючи багатоаспектність діяльності підприємств, виконання ними специфічних основних
та додаткових функцій, розроблено концептуальну
модель системи функціональних фрактальних детермінантів ресторанного господарства, сутність якої
полягає в ієрархічній організації фрактальних детермінантів (асортимент, технологія, менеджмент,
маркетинг, динаміка розвитку, ієрархія), об’єднаних на основі еволюційних принципів, та фрактальну модель ресторанного господарства за організаційним підходом (людина, посада, підрозділ, підприємство, об’єднання підприємств (мережа,
кластер) ринок ресторанних послуг).
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