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Найактуальніше

24—25 листопада 2010 року відбулася сесія Загальних зборів членів Академії.
У роботі сесії Загальних зборів взяли участь: Г.М. Калетнік — голова Комітету з

питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України, М.В. Присяж-
нюк — Міністр аграрної політики України, С.М. Рижук — голова Житомирської облдерж-
адміністрації, іноземні члени НААН з Франції, Росії та Сербії, представники НАН Украї-
ни та галузевих академій України, керівники структурних підрозділів та відповідальні
працівники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики та
інших галузевих міністерств і відомств, ректори вищих навчальних закладів аграрно-
го профілю.
На Загальних зборах заслухано та обговорено доповідь Президента Академії акаде-

міка НААН Михайла Васильовича Зубця «Наукові засади розвитку агропромислового ви-
робництва в сучасних умовах» та інформаційне повідомлення віце-президента Академії
академіка НААН Анатолія Миколайовича Головка «Про реформування аграрної науки і
освіти».
Виступили Г.М. Калетнік, М.В. Присяжнюк, С.М. Рижук.
В обговоренні доповіді взяли участь академіки НААН: А.В. Балян, П.І. Коваленко,

В.І. Ладика, В.Ф. Сайко, В.В. Снітинський; члени-кореспонденти НААН: С.М. Кваша,
В.М. Соколов.
Загальними зборами Національної академії аграрних наук України обрано:
– на посаду віце-президента Національної академії аграрних наук України І.В. Грини-

ка, академіка НААН;
– на посаду академіка-секретаря Відділення наукового забезпечення трансферу інно-

вацій Національної академії аграрних наук України І.І. Ібатулліна, академіка НААН;
– дійсними членами (академіками) НААН: В.В. Адамчука, А.В. Балян, В.М. Булгакова,

І.В. Гриника, А.С. Заришняка, О.О. Іващенка, В.І. Ладику, Ю.Ф. Мельника, В.Ф. Петричен-
ка, М.В. Рубленка, М.А. Хвесика;

– членами-кореспондентами НААН: А.В. Бикіна, В.А. Вергунова, В.В. Власова, І.І. Гри-
циняка, В.М. Гунчака, А.С. Даниленка, М.М. Долю, Б.В. Єгорова, В.М. Жука, М.М. Ільчука,
Г.М. Калетніка, В.Ф. Камінського, С.І. Ковтун, В.Т. Надикта, Т.О. Осташко, В.Г. Пелиха,
Ю.О. Приходька, М.П. Сичевського, В.А. Сташука, Б.К. Супіханова, В.О. Ушкалова,
Г.Г. Харуту, М.О. Цандура, А.Т. Цвігуна, С.В. Чеботар, І.А. Шевченка;

– почесними членами НААН:
П.П. Достоєвського — кандидата ветеринарних наук, професора, заслуженого праців-

ника сільського господарства України, першого заступника генерального директора
науково-виробничого ЗАТ «Укрзооветпромпостач»;
В.Д. Рябенка — директора СПП «РВД-АГРО» Черкаського району Черкаської області;
В.М. Сінченка — народного депутата України, кандидата сільськогосподарських наук,

радника-консультанта начальника Головного управління агропромислового розвитку
Київської облдержадміністрації, радника-консультанта президента ЗАТ «Міжнародна
агропромислова корпорація», радника-консультанта голови господарства «Широко-
ступ» Кагарлицького району Київської області;
В.Є. Скоцика — генерального директора компанії АМАКО;

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ



6 Вісник аграрної науки грудень 2010 р.

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Загальні збори Національної
академії аграрних наук України

– іноземними членами НААН:
Т.І. Есполова — доктора економічних наук, професора, академіка НАН Республіки Ка-

захстан, ректора Казахського національного аграрного університету;
А. Ковальски — доктора економічних наук, професора, директора Інституту еконо-

міки сільського господарства і продовольства Республіки Польща;
Я. Надь — доктора, габілітованого з сільськогосподарських наук, професора, віце-

ректора Дебреценського університету (Угорська Республіка), почесного доктора Інсти-
туту агроекології і економіки природокористування НААН;
А.Я. Самуйленка — директора Всеросійського науково-дослідного і технологічного

інституту біологічної промисловості, доктора ветеринарних наук, професора, акаде-
міка РАСГН, лауреата Державної премії Російської Федерації, заслуженого діяча науки і
техніки Російської Федерації.

НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Доповідь Президента Академії, академіка НААН М.В. Зубця
на Загальних зборах НААН 24 листопада 2010 р.

Протягом усіх років самостійності українсь-
кої держави вчені-аграрії прагнуть якомога ре-
зультативніше виконувати свої обов’язки. От і
сьогодні Загальні збори Академії розглядають
питання щодо наукових засад розвитку агро-
промислового виробництва в сучасних умовах.
Тобто в умовах, коли Президентом України по-
ставлене завдання провести глибокі реформи
з тим, щоб Україна до 2020 р. увійшла до 20-
ти найрозвиненіших країн.
На перший погляд, якщо оцінювати внесок

агропродовольчого комплексу в економіку краї-
ни у фінансовому вимірі, то його частка у ва-
ловій доданій вартості становить понад 8%.
Однак сучасний аграрний сектор економіки
поки що не використовує свій потенціал повною
мірою.
Насамперед, з окремих видів продукції не

досягнуто обсягів виробництва, які б забезпе-
чили фізіологічні норми харчування населення.
Аграрне виробництво країни забезпечує існую-
чу потребу у хлібі та хлібопродуктах, картоплі
та олії. З огляду на це споживання овочів ста-
новить 85,2% норми, плодів, ягід і винограду —
50,7, молока та молочних продуктів — 44,1,
м’яса та м’ясопродуктів — на рівні 62,1%. З
виробництва молока, м’яса і плодоягідної про-
дукції Україна на межі продовольчої небезпеки.
Слід зазначити, що проблема незбалансовано-
го продовольчого кошика є більше соціальною,
ніж аграрною: значна частина населення не
має змоги купити потрібні продукти через низь-
кий рівень доходів. Такі обставини негативно
позначаються на здоров’ї нації і тривалості
життя населення, яке становить 62 роки для
чоловіків і 74 роки для жінок.
Виправленню такої ситуації можуть сприяти

нові підходи до реформування агропромисло-

вого виробництва. Адже за даними Світового
банку, зростання виробництва валового про-
дукту, досягнуте завдяки зростанню сільсько-
го господарства, щонайменше удвічі ефектив-
ніше сприяє скороченню бідності, ніж зростан-
ня виробництва валового продукту, досягнуте
за рахунок інших галузей економіки.
Попри всі недоліки, реформи в АПК, здійс-

нені у попередні роки, дали певні позитивні
результати, наприклад, за останні 5 років про-
ти 5-ти попередніх урожайність зернових куль-
тур зросла більше ніж на 30%, цукрових буряків
— майже на 70, картоплі — більше ніж на 20%.
Починаючи з 2000 р., обсяги інвестицій в

основний капітал сільського господарства та-
кож динамічно зростали — середньорічний
темп приросту інвестицій за цей період стано-
вив майже 30%.
Виважена державна політика в птахівництві

й олійно-жировій галузі підтвердила, що мож-
на створювати умови, за яких бізнес починає
вкладати власні кошти у розвиток відповідних
напрямів аграрного виробництва. Нині ми вже
забули про «ніжки Буша», а з виробництва со-
няшникової олії Україна вийшла на перше міс-
це у світі.
Сучасна Україна не має ні достатніх доступ-

них покладів енергоносіїв, ні потрібного рівня
розвитку галузей промисловості, які б дали
змогу розв’язати продовольчу проблему краї-
ни завдяки імпорту. Єдиний шлях — це розви-
ток власного сільськогосподарського виробницт-
ва на інноваційній основі.
Отже, для задоволення населення продук-

тами харчування на рівні медичних норм спо-
живання Україна має найближчим часом збіль-
шити виробництво сільгосппродукції, зокрема,
м’яса і м’ясопродуктів — на 1,8 млн т, молока і
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молокопродуктів — майже на 6, плодів, ягід і
винограду — майже на 2 млн т.
До нарощування виробництва конкуренто-

спроможної сільськогосподарської продукції
спонукає не лише внутрішній ринок і продо-
вольча безпека країни. Потужним стимулом
збільшення її виробництва є експорт вітчизня-
ної продукції. В імпорті продуктів, за оцінками
експертів ООН, мають потребу 36 країн світу,
тому вихід вітчизняного АПК на міжнародні рин-
ки має стати складником державної аграрної
політики.
Невпинне протягом останніх років зростан-

ня цін на нафтопродукти є важливим стимулом
для організації власного промислового вироб-
ництва енергоносіїв з біосировини, що також
сприятиме збільшенню виробництва сільсько-
господарської продукції та енергетичній неза-
лежності нашої держави.
Рішення наведених завдань потребує негай-

ного реформування АПК. Однак після аграрної
реформи і ухвалення відомих програм з розвит-
ку АПК, які ми пережили за цих неповних 2 де-
сятиліття, може виникнути певний песимізм до
цієї пропозиції, але давайте будемо послідов-
ними і об’єктивними.
Вітчизняною аграрною наукою у свій час бу-

ло обґрунтовано обов’язкові складники аграр-
ної реформи. Враховуючи зміст і характер зру-
шень, які відбулися на селі за останнє десяти-
ліття, можна зазначити, що здійснено лише
загальні організаційні перетворення, а основні
зміни, які мали б забезпечити ефективність аг-
рарних реформ, досі не реалізовані. Насампе-
ред, це стосується забезпечення ефективності
економічних механізмів розвитку аграрної еко-
номіки та розв’язання соціальних проблем се-
ла. На негатив спрацювали ті законодавчі і нор-
мативні документи, які були ухвалені з огляду
на їхню політичну привабливість, але їх реалі-
зація не відбулася через відсутність потрібно-
го бюджетного фінансування.
Відсутність довгострокової послідовної дер-

жавної політики щодо розвитку АПК породжує
певну пересторогу в інвесторів. Проте очевид-
ним є те, що фінансових можливостей самих
сільськогосподарських підприємств та існуючої
державної підтримки замало для розв’язання
аграрних проблем.
Для того, щоб сформулювати наукові заса-

ди розвитку агропромислового виробництва,
слід виважено оцінити невикористані резерви,
які має галузь на сучасному етапі. Земля —
одне із найцінніших багатств України, її ефек-
тивне використання і збереження родючості —
наш обов’язок. Проте щороку втрати гумусу
внаслідок мінералізації становлять майже 0,7
т/га. Вміст гумусу в ґрунтах за останні 20 років
зменшився щонайменше на 20%. Щороку з

Загальні збори Національної
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урожаєм виноситься понад 100 кг/га поживних
речовин, які не повертаються у ґрунт з добри-
вами. В окремих регіонах до 40% орних земель
потребують систематичного вапнування, 10%
— гіпсування. Далеко не повною мірою вико-
ристовуються можливості водної меліорації.
13,3 млн га, у тому числі 10,6 млн га орних зе-
мель, зазнали згубного впливу водної ерозії.
Втрати продукції землеробства від водної еро-
зії перевищують 12 млн т зернових одиниць
щороку. Крім того, понад 6 млн га земель сис-
тематично піддаються вітровій ерозії.
Розораність земель в Україні одна з найви-

щих у світі і становить понад 70%, а в деяких
регіонах — 88—90%.
Аналіз галузі рослинництва розпочнемо з

питання: чому у нас урожайність сільсько-
господарських культур у 2—3 рази нижча, ніж
у розвинених країнах. Вважаємо, що основною
причиною цього недоліку є недотримання сіль-
госптоваровиробниками технологій. Адже ге-
нетичний потенціал основних сортів і гібридів ви-
користовується в середньому тільки на рівні 30%.
В основній своїй масі сільгосптоваровироб-

ники застосовують спрощені технології вирощу-
вання сільськогосподарських культур. Тільки
половину посівних площ удобрюють, а дози
застосування мінеральних добрив у 4—6 разів
менші, ніж за технологією. Ще гірша ситуація
склалася із застосуванням органічних добрив,
їхні середні дози знизилися до 0,6 т/га, а по-
трібно — 8—10 т/га.
Наступним важливим елементом дотриман-

ня технологій вирощування сільськогосподар-
ських культур є захист посівів від бур’янів, хво-
роб і шкідників. Оскільки нині використовують
різні засоби захисту, то у грошовому еквіва-
ленті вітчизняне сільське господарство засто-
совувало останнім часом лише половину за-
собів захисту до технологічної потреби. У по-
точному році маємо внесення засобів захисту
всього на третину до потреби.
Низький рівень урожайності основних сіль-

госпкультур також пояснюється недостатнім
рівнем технічного забезпечення, що призво-
дить до несвоєчасного і неякісного виконання
основних операцій з їх вирощування і збиран-
ня врожаю. Наприклад, затримка виконання
операцій лущення, дискування, оранки та сівби
на одну добу, згідно з узагальненими резуль-
татами вітчизняних досліджень, призводить до
втрати врожаю різних сільськогосподарських
культур — відповідно до 0,4%; 0,5; 0,9 і до
1,5%.
Ще проблемнішим є питання своєчасного

збирання сільгоспкультур, зокрема, зернових.
За розрахунками вчених, втрати врожаю під
час збирання у 2008—2010 рр. становили що-
року понад 10 млн т. Отже, тільки на етапі зби-
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рання врожаю сільгоспвиробники за останні 3
роки втратили майже 35 млн т зерна, що за
нинішніми цінами еквівалентно вартості при-
близно 40 тис. комбайнів класу ДОН-1500Б.
Негативні тенденції у розвитку галузі тва-

ринництва, що почалися на початку 90-х років
минулого століття, призвели до скорочення по-
голів’я худоби та птиці в господарствах усіх ка-
тегорій, уповільнення впливу інтенсивних чин-
ників на темпи приросту виробництва тварин-
ницької продукції. У цей період дестабілізуючі
процеси в галузі набули руйнівного характеру,
внаслідок чого в усіх без винятку господар-
ствах, які виробляли тваринницьку продукцію,
погіршилися показники їхньої господарської
діяльності.
Нині поголів’я великої рогатої худоби скоро-

тилося з 25,2 до 4,8 млн гол., або у 5,2 раза.
Це призвело до зменшення обсягів виробницт-
ва продукції скотарства, наприклад, молока —
у 2,7, яловичини — у 4,4 раза, а виробництва
свинини — у 3 рази.
Наявне поголів’я тварин і земельні ресурси

країни перебувають у разючій невідповідності.
Так, у провідних країнах світу на 100 га сіль-
ськогосподарських угідь чисельність великої
рогатої худоби і корів є значно вищою. Якщо в
Україні цей показник становить 13,3, то в краї-
нах ЄС — більше 49, а у світі — більше 28 гол.
Виробництво свинини на 100 га в Україні мен-
ше в 2,6 раза порівняно з країнами ЄС, а по-
рівняно з Білоруссю і Великою Британією мен-
ше, відповідно, у 2,8 і 5,2 раза.
Оскільки 80% окремих видів продукції тва-

ринництва виробляють не промисловим спосо-
бом, а у дрібних і присадибних господарствах,
то неможливо успішно використовувати здобут-
ки науки і досвід провідних країн світу. Тому
собівартість продукції тваринництва висока, а
окремих її видів, наприклад, молока, залиша-
ється низькою.
Генетичний потенціал основних продуцентів

м’яса, молока та вовни реалізується в межах
48—50%. Винятком є бройлерне виробництво,
де завдяки запровадженню інтенсивних техно-
логій вирощування птиці його використано на
77%.
За оцінкою наших учених, основними чинни-

ками, які визначають продуктивні якості тварин,
є корми і годівля, на які припадає 60% впливу,
25% визначають генетичні фактори і 15% —
технологічні умови утримання. Виходячи з цьо-
го, можна проаналізувати кормовий баланс
тваринництва України. Наприклад, з 6,8 млн т
к.од. концентрованих кормів, які споживаються
тваринницькими господарствами (дані за 2009
р.), тільки 4 млн т тварини отримують як комбі-
корми. У молочному скотарстві у вигляді комбі-
кормів згодовується 23% концентратів. У раці-

онах корів комбікорми становили лише 7%, тоді
як середньовиважена кількість їх у раціоні ве-
ликої рогатої худоби має становити не менше
ніж 25%, а для дійних корів — до 45%. У сви-
нарстві концентрати в раціонах свиней стано-
вили 95%, проте частка комбікормів у них усьо-
го 45%, тоді як сучасне розвинене свинарство
на 100% ґрунтується на годівлі повноцінними
комбікормами. Як результат — надмірні витра-
ти кормів на виробництво тваринницької про-
дукції: більше 15 ц к.од. на 1 ц приросту вели-
кої рогатої худоби та 6,9 ц к.од. на 1 ц приросту
свиней, що робить її неконкурентоспроможною,
а виробництво — збитковим.
Обсяги виробництва комбікормів не задо-

вольняють потреби розвитку галузі тваринниц-
тва в цілому. Головною причиною є відсутність
вітчизняного промислового виробництва віта-
мінів, амінокислот, недостатня кількість мік-
роелементів, через це структура ринку кормо-
вих добавок формується на їхньому імпорті. У
2009 р. в Україну завезено майже 90 тис. т кор-
мових добавок і преміксів, а власне виробницт-
во становило лише 36 тис. т. На думку екс-
пертів, лише 30% вітчизняних комбікормових
заводів відповідають сучасним умовам вироб-
ництва, тому 40% підприємств потребують
значного переоснащення, а решта 30% підля-
гають списанню.
Забезпечуючи в цілому стабільну ситуацію,

незважаючи на сучасні виклики та ризики, ве-
теринарна наука та практика приділяють істот-
ну увагу контролю за виникненням епізоотій та
превентивним заходам щодо них. У державі
ліквідовано грип коней, бруцельоз жуйних,
ящур та ін. Однак на вітчизняному ринку вете-
ринарних біопрепаратів і діагностикумів близь-
ко 70% — це імпортна продукція.
Нині в Україні, на жаль, недостатньо уваги

приділяється збереженню харчової цінності
сільськогосподарської сировини та її переробці.
І, як наслідок, втрачаємо, за даними статисти-
ки, до 7,5% продукції (насправді показник знач-
но вищий). Це свідчить про потребу створення
нових прогресивних технологій зберігання, бу-
дівництва складських об’єктів і розвитку різно-
го роду кооперативів.
Нерозв’язаними залишаються питання за-

безпечення якості і безпечності продуктів хар-
чування. Загальновідомо, що виробництво про-
дукції на промисловій основі може здійснюва-
тись лише за умови відповідного технічного
забезпечення, але наявний машинно-трактор-
ний парк морально і фізично зношений. Понад
80% тракторів експлуатуються 10 років і біль-
ше, аналогічне становище з комбайнами та ін.
Більшість машин і знарядь є одноопераційними.
Нинішній стан машинно-технологічного комп-

лексу в сільському господарстві України не за-
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безпечує реалізацію концепції інноваційного
розвитку галузі, а сама галузь вітчизняного
сільськогосподарського машинобудування у
занепаді й потребує державних рішень.
Усунення в сільськогосподарському вироб-

ництві цих проблем може стати базою для інтен-
сифікації розвитку всього АПК. Для розв’язання
їх вже планувались певні заходи з реформу-
вання АПК, було ухвалено відповідні державні
і галузеві програми, але бажаного результату
не досягнуто. Це можна пояснити кількома при-
чинами: недосконалістю самих програм і низь-
ким рівнем виконавської дисципліни, давньою
традицією у ставленні держави до села як до
сектору, який виживе самостійно, а також від-
сутністю необхідної політичної волі. А найго-
ловнішим недоліком тих програм була їхня не-
реальність. Вони були спрямовані тільки на
усунення наслідків, а не на розв’язання самих
проблем, оскільки основною проблемою розвит-
ку АПК на інноваційній основі є дефіцит коштів.
Зазначені програми передбачали одне джере-
ло фінансування АПК — Держбюджет. Проте
його можливості досить обмежені, а середнь-
орічний чистий прибуток сільгоспвиробників за
останні 3 роки не перевищує 7,5 млрд грн.
Водночас дефіцит лише обігових коштів в

агропромисловому виробництві, без урахуван-
ня капітальних вкладень, становить на рік біль-
ше 100 млрд грн, зокрема, для рослинництва
— 57,5, тваринництва — 43,2 млрд грн. Якщо
згідно з технологічною потребою на 1 га ріллі
слід витрачати в середньому 4500 грн, то най-
сприятливішого пореформеного 2008 р. на кож-
ний гектар було інвестовано лише 2370 грн,
удвічі меншими від потреби були й витрати на
тваринництво.
Отже, вітчизняні сільгоспвиробники в най-

сприятливіші у фінансовому відношенні 2008—
2009 рр. змогли задовольнити виконання тех-
нологій у рослинництві на 49—53%, а у тва-
ринництві — лише на 37—43%. Через це
сільгоспвиробники змушені спрощувати техно-
логії виробництва продукції, часом доводячи їх
до примітивізму, типу «посіяв — зібрав».
Для оновлення основних засобів виробниц-

тва потреби сільгоспвиробників становлять:
для рослинництва — 108, тваринництва — 140
млрд грн. Отже, сільське господарство Украї-
ни потребує інвестицій в основні засоби вироб-
ництва на рівні 248 млрд грн протягом най-
ближчих 3—5 років.
Крім традиційних бюджетних коштів, слід

додатково залучити і кошти міжнародних ва-
лютних інвестицій з Світового банку, Міжнарод-
ного валютного фонду і Європейського банку
реконструкції і розвитку під державні гарантії
для кредитування села. Можливим є і залучен-
ня коштів приватних інвестиційних фондів під
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гарантії Уряду. За рахунок цих джерел можна
було б залучати до 80 млрд грн на рік.
Учені вже протягом кількох років пропонують

конкретне і стабільне джерело, а саме: ввести
обов’язковий збір на товарообіг і сформувати
Фонд підтримки українського села введенням
спеціалізованого податку на товарообіг у нашій
державі в обсязі 1% (тобто податок з продажу).
За попередніми розрахунками, це дасть змогу
щороку залучати до фонду 25—30 млрд грн та
уникнути негативного впливу інфляції на по-
повнення фонду.
Не використовуються ще повною мірою для

фінансування розвитку сільського господарства
потенційні можливості вітчизняного бізнесу,
але для цього мають бути введені чіткі прави-
ла функціонування аграрного бізнесу з визна-
ченням конкретного періоду їхньої дії. Крім то-
го, потрібно ефективно використовувати рефі-
нансування комерційних банків Національним
банком України під пільгову ставку для цільо-
вого кредитування АПК. За таких умов, за про-
гнозом учених, ставки кредитування для сіль-
госпвиробників могли б бути на рівні 10%.
Стосовно форм фінансування агропромис-

лового виробництва, то пряма підтримка має
бути, але не всеохоплююча, а короткотерміно-
ва і точкова, тобто для розв’язання реальних
пріоритетів та окремих проблем форс-мажор-
ного характеру.
Сучасний стан економіки України не дає змо-

ги компенсувати сільгосптоваровиробникам пев-
ну частку собівартості виробленої ними про-
дукції. Тому пріоритетність спрямування лево-
вої частки коштів на розвиток АПК має бути
такою: низькі кредитні ставки, часткова або по-
вна компенсація кредитних ставок, пільгове
оподаткування. Причому фінансування АПК
має здійснюватись через відповідні програми,
з чітко визначеними пріоритетами. Тобто галузі,
які мають велику рентабельність, як наприклад,
олійно-жировий комплекс або птахівництво,
можна було б сміливо пустити у самостійне
«плавання», а от, наприклад, овочівництво, са-
дівництво, молочне скотарство, свинарство,
біоенергетика та меліорація самі не зможуть
подолати існуючі проблеми. Водночас до ви-
робництва зерна слід застосовувати диферен-
ційовані підходи.
Державна підтримка АПК — це тонкий ін-

струмент, який за вмілого і гнучкого використан-
ня може дати вагомі результати в стислий термін.
Розв’язання проблем з фінансового забез-

печення розвитку АПК може бути ефективним,
якщо буде запроваджено ринок землі після роз-
роблення і ухвалення комплексу законів щодо
його регулювання. Коли всі гілки влади працю-
ватимуть скоординовано, то запровадження
ринку землі можливе з 2012 р.
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Щоб мати контрольований і гарантований
ринок землі, без спекуляцій на ньому, з одно-
часним виключенням нецільового використан-
ня земель, потрібно створити державну іпотеч-
ну установу. Саме вона контролюватиме рух
земель сільськогосподарського призначення.
Варіант такої іпотечної установи — Земельний
банк.
Важливим елементом у межах аграрної ре-

форми є створення механізмів формування
справедливої ціни на сільськогосподарську
продукцію, яка б забезпечувала рентабельне
виробництво. Вважаємо, що ліквідація диспа-
ритету цін має відбуватися завдяки перерозпо-
ділу прибутку, отриманому в ланцюжку: вироб-
ник — переробник — продавець у такий спосіб,
щоб усі учасники цього процесу мали рівноцінні
доходи.
Крім того, монопольне становище окремих

галузей вітчизняної економіки поставило їх у
привілейоване становище порівняно з сільсь-
ким господарством, яке за минулі роки втрача-
ло найбільше. Якщо за 2001—2008 рр. норма
прибутку в сільському господарстві становила
1,1%, то в економіці в цілому — 5,1, промис-
ловості — 8, транспорті і зв’язку — 7,8, оптовій
і роздрібній торгівлі — 5,2, банківській сфері —
14,3%. Такий стан потребує державного втру-
чання у формування економічних міжгалузевих
відносин.
З усієї різноманітності методів державного

регулювання виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції у світі варто звернути увагу на 2
групи. У першій з них — адміністративне регу-
лювання цін на підставі спеціального закону,
який ухвалюється кожні 5—6 років і яким виз-
начаються обсяги виробництва та максимальні
і мінімальні ціни на основні види сільськогос-
подарської продукції (наприклад США). У другій
— європейський досвід, зокрема Франції, що
передбачає укладання міжгалузевих і міжпро-
фесійних угод між виробниками, переробника-
ми та продавцями сільгосппродукції щодо об-
сягів її виробництва і цін. На думку фахівців,
ближчим до сучасних умов України є спосіб
саме державного регулювання через відповід-
ний закон або інший нормативно-правовий акт.
Серед економічно-організаційних заходів ре-

форм агропромислового комплексу державна
підтримка — метод визначення пріоритетів роз-
витку тієї чи іншої галузі сільського господар-
ства, а не обов’язковий складник формування
собівартості продукції. Такі методи державно-
го регулювання, як державні цільові програми
підтримки, податкові і митні пільги, державні
закупівлі через Аграрний фонд, Державний ко-
мітет матеріального державного резерву, ДАК
«Хліб України», а також державна підтримка
обов’язкового страхування аграрного вироб-

ництва мають стати складниками державної
політики.
Важливим кроком економічно-організаційних

заходів реформи АПК є переведення сільсь-
когосподарського виробництва зі стану стихій-
ного ринку в контрольований і регульований
державою процес. Це можливо лише завдяки
складанню балансів основних видів сільсько-
господарської продукції. Потрібно мати як се-
редньотермінові (на 3—5 років), так і обов’яз-
кові щорічні баланси.
Для реалізації цих заходів держава має виз-

начити орган, який займатиметься складанням
балансів. Водночас цей орган має удосконали-
ти або розробити нові методики обліку вироб-
ництва сільськогосподарської продукції вироб-
никами усіх форм господарювання.
Нині можна виділити 5 основних видів гос-

подарських структур в аграрному секторі: аг-
рарні холдинги, великотоварні сільгосптова-
ровиробники, середньотоварні, фермерські
господарства і селянські подвір’я. Останні гос-
подарства виробляють левову частку тварин-
ницької продукції, картоплі, овочів і фруктів.
Для розроблення конкретних галузевих про-

грам молочного скотарства і свинарства у тва-
ринництві, зернових і олійних культур, садів-
ництва, овочівництва у рослинництві потрібно
розуміти, яку специфіку має кожна галузь. Як-
що такі біржові культури, як зернові і олійні ви-
робляють великі сільгоспвиробники, то більшу
частку продукції овочівництва, садівництва і
виноградарства вирощують у дрібнотоварних
господарствах. Населення виробляє від загаль-
ного обсягу більше 95% картоплі і до 60% сви-
нини та яловичини і більше 80% молока тощо.
Щодо кожної галузі слід окреслити сучасний
стан виробництва, знайти місце різним формам
господарювання у загальному балансі вироб-
ництва продукції даної галузі, збудувати її ба-
жану структуру на перспективу (наприклад, до
2015—2020 рр.) залежно від складності пере-
хідного періоду і з урахуванням міжнародних
стандартів якості продукції, а вже потім окрес-
лити конкретні заходи щодо зміни форм госпо-
дарюючих суб’єктів.
Реформа агропромислового комплексу буде

успішною не тільки тоді, коли держава запро-
понує для сільгосптоваровиробників необхідні
заходи для підтримки аграрного сектору щодо
встановлення справедливої ціни на сільгосп-
продукцію та залучення в аграрне виробницт-
во коштів тощо, а тоді, коли сільгоспвиробни-
ки глибоко усвідомлять вимоги держави щодо
формування основних засад аграрної політики
і їх неухильно виконуватимуть.

 Отже, реформи АПК стосуватимуться не
тільки економічно-організаційних заходів, а й
зобов’яжуть виробників дотримуватись певних
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правил. Одним з найвдаліших методів форму-
вання вимог до сільгосптоваровиробників може
стати запропонований Міністерством аграрної
політики і продовольства України Аграрний пас-
порт району, в якому будуть визначені опти-
мальні сівозміни для конкретної природно-клі-
матичної зони, пропонуватиметься оптималь-
на структура виробництва з урахуванням
особливостей даного регіону.
Цей комплекс заходів зобов’яже товарови-

робників виробляти характерну для даного ре-
гіону продукцію тваринництва, забезпечить збе-
реження родючості ґрунтів, виконання балан-
сів, розроблених згідно із запропонованою
концепцією розвитку агропромислового вироб-
ництва в нашій державі. Аграрний паспорт та-
кож має включати й інші аспекти функціонуван-
ня сільської території. Доступ сільгосптоваро-
виробників до податкових і митних пільг,
державних цільових програм має бути можли-
вий лише за умови дотримання вимог, запро-
понованих державою. Розробку Аграрних пас-
портів районів розпочали науково-дослідні ус-
танови Академії.

 Донині не реалізованими повною мірою за-
лишаються питання щодо організації і функціо-
нування різних видів кооперативів, мережі бірж
і оптових ринків. Без цих формувань ефектив-
не реформування АПК неможливе.
Експорт не сировини, а товарів сільськогос-

подарського походження це ще один з наших
резервів. Щороку ми експортуємо сировину,
вартість якої 30 млрд грн. Україна за останній
маркетинговий рік експортувала понад 2 млн т
соняшникового шроту, використання якого по-
тенційно мало б забезпечити додаткове вироб-
ництво молока більше ніж 2,4 млн т або 402,2
тис. т свинини. Це практично ті обсяги вироб-
ництва м’яса, які держава нині імпортує.
Запропоновані напрями реформування АПК

певною мірою позитивно вплинуть на розвиток
села, але цього впливу недостатньо, щоб ви-
правити існуючі проблеми сільських територій.
Адже в більшості своїй виробник сільськогос-
подарської продукції залишається осторонь
проблем їх соціального розвитку.
Мізерні кошти на підтримку заходів із забез-

печення сталого розвитку сільських територій
виділяються з місцевих бюджетів, а обсяги від-
рахувань з Державного бюджету на соціальний
розвиток села у 2009 р. становили лише 220
млн грн, у той же час Державною цільовою про-
грамою розвитку українського села на період
до 2015 р. передбачалися 2,2 млрд грн. Тобто
нині створилася на селі така ситуація — «ви-
робник не хоче — громада не в змозі», яка ста-
ла все частіше проявлятися в конфліктній фор-
мі. Цей процес прогресує високими темпами.
Для перелому деградації села та сільського

соціуму обсяги підтримки розвитку соціальної
сфери села і сільських територій загалом, за
розрахунками вчених-економістів, щороку ма-
ють становити більше 4 млрд грн та надавати-
ся за окремим напрямом державної підтримки.
У цілому, розвитку сільських територій дер-

жава повинна приділяти значно більше уваги,
ніж це було протягом останніх 20 років. І ця
увага має починатися з виваженого плану роз-
витку сільської місцевості у кожному регіоні.
Пропоную ініціювати розробку Генерального
плану розвитку сільських територій нашої дер-
жави, у якому визначити перспективи розвитку
тих чи інших сільських і селищних рад з ураху-
ванням стану аграрного виробництва, місцевих
особливостей території тощо. Такі плани мають
Білорусь і Казахстан, результати їх виконання
значно поліпшили ситуацію у білоруських та
казахських селах.
Реформування АПК потребує і відповідних

змін щодо розвитку вітчизняної науки і освіти.
Структуру Академії і її наукових установ по-
трібно змінити відповідно до вимог сьогодення.
Незважаючи на існуючі недоліки в аграрній

науці, ми нині з упевненістю можемо доповісти
керівництву держави, що аграрна наука долу-
чилась до розроблення засад з реформуван-
ня АПК і здійснює необхідне наукове забезпе-
чення розвитку його галузей. Підтвердженням
цього може бути плідна робота наших учених
з Мінагрополітики щодо підготовки проекту На-
ціональної доктрини реформування та розвит-
ку агропродовольчого комплексу України, підго-
товки відповідних галузевих програм і проектів
законодавчих і нормативних документів, а та-
кож створення конкурентоспроможних іннова-
цій та передачі їх сільгоспвиробникам.
Розробка економічних та організаційних за-

ходів має стати предтечею подальшої підготов-
ки потрібних галузевих програм у рослинництві,
тваринництві, переробно-харчовій промисло-
вості, біоенергетиці, з експорту готової про-
дукції тощо.
При виконанні запропонованих заходів, за

нашими розрахунками, вже у 2015 р. Україна
зможе виробляти до 80 млн т зерна, 15 млн т
насіння олійних культур, 4 млн т м’яса, 18 млн т
молока, 17 млрд шт. яєць тощо. Це забезпе-
чить внутрішній ринок достатньою кількістю
продуктів харчування для споживання на рівні
фізіологічно обґрунтованих норм і перетворить
нашу державу в одну з провідних країн світу з
виробництва сільськогосподарської продукції
на експорт.
Результати прогнозування свідчать, що про-

тягом одного маркетингового року сільгоспто-
варовиробники мають вкладати у виробництво
майже 200 млрд грн обігових коштів. З ураху-
ванням, що амортизаційний термін використан-
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ня основних засобів виробництва в аграрному
комплексі становить 8—12 років (у середньо-
му — 10 років) амортизаційні відрахування з
основних засобів виробництва вартістю 250
млрд грн досягнуть близько 25 млрд грн на рік.
Виходячи з цього, загальні витрати сіль-

госпвиробників на виробництво продукції до-
сягатимуть понад 225 млрд грн на рік. На-
томість вартість виробленої сільськогоспо-
дарської продукції протягом маркетингового
року становить 340—350 млрд грн. Запропоно-
ваний механізм інтенсифікації аграрного вироб-

ництва завдяки залученню до нього потрібних
коштів дасть змогу підвищити рівень рента-
бельності виробництва сільськогосподарської
продукції до 50—55%, а з урахуванням держав-
ної підтримки — 60—65%.
Вважаємо, що реалізація наведених засад

реформування агропромислового виробництва
забезпечить відродження і динамічний розви-
ток на інноваційно-інвестиційній основі всього
агропромислового комплексу, що в цілому спри-
ятиме розвитку вітчизняної економіки і зрос-
танню рівня життя громадян України.

Рівно два роки тому я, як голова Комітету
Верховної Ради України, виступав на черговій
сесії Загальних зборів Академії, на якій обгово-
рювались нагальні проблеми розвитку АПК,
висловлювались критичні зауваження, в тому
числі щодо дій окремих представників тодіш-
нього Уряду. Тепер Уряд інший, прийшов час
проаналізувати результати нашої діяльності,
наші втрати і здобутки, щоб уникнути помилок
попереднього Уряду.
Я проаналізував доповідь Президента Ака-

демії і виступи і цілком розділяю ті позиції, які
були вами озвучені. Для мене це є ще одним
свідченням того, що на сьогоднішній день аг-
рарна наука — це той фундамент аграрного
виробництва, який був, є і буде в нашій дер-
жаві, традиційно орієнтованій на міцне конку-
рентоспроможне сільське господарство.
Досягнення аграрної науки та її завдання

усім вам добре відомі. Напрацювання попе-
редніх років та пропозиції щодо  покращення
ситуації в аграрному виробництві неодноразо-
во були вами подані до органів попередньої
влади. Наразі ми з вами зобов’язані їх проана-
лізувати, викристалізувати сучасну перспекти-
ву розвитку агропромислового виробництва,
відпрацювати напрями цього розвитку і без за-
тримки та рішуче рухатись у визначеному на-
прямі. Іншого шляху у нас немає.
Ми розуміємо, що вітчизняне наукове забез-

печення розвитку агропромислового виробниц-
тва України — це наріжний камінь в основі на-
ціональної продовольчої безпеки країни. Але в
реальному житті вільної України ми спостері-
гаємо значні інтервенції як у сегменті аграрної
науки, так і в сегменті аграрного виробництва
з боку країн ЄС, США та міжнаціональних кор-

порацій. Системної протидії захоплення ними
українського ринку до сьогодні ми з вами не
надавали. Так, мабуть, відбувалось тому, що
нас завжди соромили, що ми не є демократич-
ними, що ми не дозволяємо поширювати іно-
земні сорти, зарубіжні наукові установи не пус-
каємо на територію нашої країни. Але зараз
необхідно проявляти національний егоїзм і за-
хищати власні напрацювання. Таким чином бу-
дуть забезпечені умови для розвитку українсь-
кої аграрної науки. Вітчизняне виробництво має
спиратись на вітчизняних вчених (недарма їх
переманюють зарубіжні фірми). Необхідно зу-
пинити інтервенцію, яка призводить до того, що
територія нашої країни перетворюється на ви-
робничий сировинний аграрний полігон для нау-
кових експериментів зарубіжних фірм. Треба
створити такі умови, при яких зарубіжні вчені,
потужні іноземні фірми зможуть разом з нами
працювати, але ніяк не замість нас, лише ра-
зом. При необхідності ми готові не тільки за-
позичити їхні кращі здобутки, але і купити необ-
хідні патенти. Об’єднувати зусилля зарубіжного
капіталу та українських знань — це перспек-
тивний шлях співпраці в аграрному секторі ви-
робництва, але він повинен вибудовуватись на
взаємовигідних засадах.
Буквально ще вчора я здійснив візит до Лівії

та Єгипту. Сьогодні до Києва приїхав шейх Абу-
Дабі. Перше, що обговорювалось і визначалось
на робочих зустрічах, — це проблеми аграрно-
го напряму. На сучасному етапі співпраця з
Україною є першочерговим питанням для Лівії,
Єгипту, Арабських Еміратів, Сирії, Саудівської
Аравії тощо. Тобто ми сьогодні, на відміну від
узвичаєної думки про місце України в світі, є
актуальними і навіть модними. Зараз ідуть пе-

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Виступ  Міністра аграрної політики України М.В. Присяжнюка
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ремовини з Європейським Союзом, вже відбу-
лося 14 раундів і сьогодні комісія Євросоюзу
працює над Угодою про зону вільної торгівлі.
Мені один європарламентар із Комітету зовні-
шньої торгівлі сказав, що, мовляв, Україна є
немодною країною на європейському просторі.
Я йому кажу, що є два варіанти: або ми сиди-
мо і очікуємо, поки нас визнають знову модни-
ми, або ми активно працюємо із зарубіжними
країнами і стаємо в аграрних питаннях законо-
давцями моди. Другий варіант для нас, звичай-
но, приємніший. І ми працюємо в цьому на-
прямі і будемо це робити в подальшому.
Нині нам треба вирішити багато важливих

питань. Перше питання: яка форма ведення і
розвитку сільського господарства для нашої
країни є пріоритетною, враховуючи українські
традиції, українську ментальність, українські
чорноземи, сучасну чисельність сільського на-
селення. Це все необхідно враховувати. Ми не
маємо права «під кальку» копіювати досвід
США або Європи чи інших країн. Необхідно дія-
ти згідно з тим принципом, який у нас з вами
відпрацьовувався сторіччями.
Індустріалізація виробництва м’яса і молока —

це пріоритетно і продуктивно. Але якщо згада-
ти 30-ті роки, то в США теж спостерігалась
бурхлива динаміка, а потім збанкрутували по-
тужні корпорації і запропонували країні самій
себе годувати. Сьогодні в Україні, як вам усім
відомо, понад 80% овочів, понад 95 — кар-
топлі, 50 — м’яса, понад 80% молока вироб-
ляється в господарствах населення. А хто мо-
же дати ґрунтовну відповідь на запитання: це
погано чи добре? Зараз термінове завдання
економічної науки відпрацювати виважений ба-
ланс державного і приватного секторів, вели-
ко-, середньо- та дрібнотоварного виробницт-
ва в сучасній Україні та прогнозувати шлях роз-
витку цього виробництва на 10—20—30 років.
Першочерговим є і питання ринку землі сіль-

ськогосподарського призначення. Мінагрополі-
тики разом з аграрною наукою активно працю-
ють у цьому напрямі. Наше сучасне завдання —
запровадити обіг землі сільськогосподарського
призначення таким чином, щоб вона ефектив-
но працювала як на економіку нашої країни, так
і на збільшення доходів українських товарови-
робників і власників цієї землі, зокрема селян.
На розгляд Верховної Ради України подано
проект Закону України «Про створення держав-
ного земельного фонду». На моє глибоке пе-
реконання держава повинна володіти частиною
сільськогосподарської землі на правах влас-
ності, це гарантує продовольчу безпеку країни.
Одним із питань, яке потребує детального

вивчення і обговорення, є питання механізмів
запровадження ринку землі, зокрема, ринкові
відносини будуть запроваджені з 2012 р. без

обмежень, чи буде введено перехідний період,
коли дозволятиметься лише право передачі зе-
мельних ділянок сільськогосподарського при-
значення в оренду. Адже це право можна буде
використовувати для його застави в банку і
отримання кредиту для підвищення рівня ін-
тенсивності ведення сільськогосподарського
виробництва (елітне насіння, племінні тварини,
високопродуктивна і надійна техніка). Пере-
хідний період дасть змогу гарантувати власни-
ку, що він в цей час не втратить власного зе-
мельного паю, а рівень виробництва під-
вищиться. Власнику земельної ділянки
сільськогосподарського призначення за цей час
буде надано можливість оцінити, чи привабли-
во і вигідно здавати землю в оренду, чи ні. Він
зможе переконатись, що проживати в селі і
цікаво, і вигідно. З цих питань нині йде потуж-
на дискусія, і ми беремо в ній активну участь,
використовуємо потенціал Академії, наукові
розробки і будемо відстоювати свої позиції.
Якщо не врахуємо всіх засторог при запро-

вадженні ринку землі, то може бути катастро-
фа. Саме тому на науковому прогнозі наслідків
запровадження ринку землі лежить значна
частка відповідальності за прийняття політика-
ми безпомилкового рішення.
На сьогодні в економічному балансі нашої

країни аграрна економіка становить все більшу
і більшу частку. Однак цілком закономірно по-
ставити такі запитання. Це заслуга зовнішньо-
го дефіциту чи заслуга нас з вами? Це спри-
чинено тим, що інші галузі вітчизняної економі-
ки зменшують обсяги виробництва, чи це наша
з вами заслуга? Я переконаний, що зростання
вагомості аграрного сектору економіки — наші
досягнення.
Актуальним залишається питання управлін-

ня сільськими територіями. За результатами
нещодавно проведених виборів маємо нині по-
тужний потенціал, а саме армію в 11,5 тис.
сільських голів. Рівень їхньої освіти і здібнос-
тей, звичайно, ще не проаналізовано, але у нас
є домовленість і з освітянами, і з представни-
ками науки щодо проведення, починаючи з но-
вого року, семінарів — управлінських навчань
сільських голів. Серед багатьох завдань, які
стоять перед сільськими головами, необхідно
розкрити функції сільської ради, зокрема, пока-
зати перелік послуг, які надаватимуться під її
егідою, які сприятимуть розвитку виробництва,
становленню добробуту населення. Чому ми
сьогодні мовчки спостерігаємо те, що осімені-
ння худоби і свиней безконтрольно здійснюють
приватні структури, які тримають посудини Дю-
ара з генетичним матеріалом у себе вдома на
кухні або в сараї. Чому так відбувається? Тоб-
то сільський голова повинен усвідомлювати
значення своєї посади для забезпечення жит-
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тєдіяльності своєї громади, бути зацікавленим
в економічному розвитку громади. Сільський
голова має з розумінням поставитись до того,
що у нього є не тільки права, а й обов’язки пе-
ред своєю громадою. Він у своїй роботі пови-
нен спиратися на громаду. Рік чи два навчання
сільських голів сприятимуть їхній результатив-
ній праці протягом наступних трьох-чотирьох
років. І так скрізь повинно бути. У процесі на-
вчання для досягнення мети можна використа-
ти і дорадництво, й інші важелі.
Стосовно аграрної освіти, аграрної науки та

аграрного виробництва. Я задоволений тим, що
ваше бачення збігається на сьогодні з бачен-
ням і Міністерства, і Кабінету Міністрів Украї-
ни. Це свідчить про те, що, об’єднавши зусил-
ля, ми з вами зможемо рухатись уперед. І сло-
во «реформи» давайте сприймати позитивно,
без будь-якого скепсису і песимізму. Це буде
перехід до ефективного господарювання, це
буде наш захист, захист української науки і ос-
віти, які працюватимуть для повнішої реалі-
зації аграрного потенціалу.
Нині лунають лжереформаторські заклики

щодо об’єднання аграрної науки з усією націо-
нальною наукою, щоб стала вона її складовою.
Буцімто аграрну освіту треба приєднати до Мі-
ністерства освіти і науки України. Ми вже відда-
ли профтехосвіту. І де вона? На останньому
засіданні Уряду я ставив питання щодо необ-
хідності відродження профтехосвіти, яку Мінос-
віти забрало під свою опіку. Моє особисте ба-
чення з цього питання таке: коли Міносвіти
відродить систему профтехосвіти, тоді можна
розглядати питання підпорядкування цьому мі-
ністерству вищих навчальних закладів аграрно-
го профілю. Неприйнятним є визначення місця
аграрної освіти і науки за залишковим принци-
пом. Я переконаний, що аграрна освіта і наука
нині стоять на провідному місці в українському
сегменті освіти і науки.
Сьогодні багато питань і суперечок виникає

стосовно зернотрейдерів. Наша країна в мину-
лому році продала Лівії 800 тис. т зерна, але
ідентифікація виробника вже неможлива, бо
іноземні зернотрейдери купили і перепродали
його. Така сама ситуація була і в Єгипті. За тією
самою схемою в минулому році в Єгипет було
поставлено 1,5 млн т зерна. Питань немає, ми
розуміємо, що в ринкових відносинах зерно-
трейдер повинен бути присутній. Та ми повинні
вирощувати своїх українських зернотрейдерів.
Одним із першочергових є завдання розроб-

лення мотивації для сільгоспвиробника щодо
використання вітчизняного насіння. Як показує
практика, в наших природно-кліматичних умо-
вах використання насіння іноземних сортів не
є ефективним. Для виконання цього завдання
ми повинні розробити систему державної під-

тримки, про що говорилось на сесії Загальних
зборів Академії. Державна підтримка — це фор-
ма впливу на аграрний сектор, яка приваблює
всі його галузі, яка зобов’язана мотивувати, з
одного боку, сільгоспвиробника, з іншого, ін-
вестора, науку і освіту. Треба не допустити екс-
пансії трейдерів, адже тоді ви будете здійсню-
вати наукове забезпечення, держава буде фі-
нансово підтримувати виробників, а прийдуть
місіонери, заберуть вирощене селянином і ска-
жуть, що ми знаємо, як продавати.
З цього приводу наведу лише один приклад

з металургійної галузі, куди після набуття Укра-
їною незалежності прийшли потужні трейдери.
Вони і купували, і продавали метал доки самі
виробники металу не навчилися планувати,
виробляти й самі продавати свою продукцію.
Потреба в трейдерах у металургії відпала. По-
дібне завдання стоїть перед нами стосовно
зернотрейдерів — відтіснити їх від комбайна до
борту корабля, ввести умови фобу.
Сьогодні стратегічно важливим є питання

реалізації нашої продукції на зовнішніх ринках.
Президент країни і Прем’єр-міністр активно ве-
дуть відповідну роботу з цієї проблеми. Участь
у функціонуванні зовнішніх ринків — це моти-
вація нарощування обсягів виробництва. За-
значене в першу чергу стосується зернового
сегмента і виробництва цукру. Нині через певні
обставини заблокованими для нас є ринки цук-
ру Європи, Росії, Білорусі. Тому поїздки до ін-
ших країн дуже важливі і необхідні для розвитку
зовнішньоторговельних відносин. Крім того, ми
зобов’язані ефективно використати об’єктивні
умови, які склалися із забезпеченням продо-
вольством в арабських країнах, та їхню зацікав-
леність в українській продукції.
Для вирішення поставлених завдань необ-

хідним стає досягнення у виробництві диктату
технологічної дисципліни. У зв’язку з цим тех-
нологія виробництва продукції рослинництва,
яку М.В. Зубець критикував («посіяв — зібрав»),
повинна бути викорінена, оскільки  це шлях в
нікуди.
Очевидною є необхідність технічного пере-

оснащення агропромислового виробництва. Ук-
раїна втрачає мільйони тонн зерна через ви-
сокий рівень зношеності техніки, тому постає
нагальне завдання: створити сприятливі умо-
ви сільгоспвиробникам для проведення техніч-
ного переоснащення галузі. Аналізуючи попе-
редні етапи такого переоснащення, ми бачимо,
що сільгоспвиробник без нас з вами не може
вигідно купувати техніку, професійно й ефек-
тивно використовувати кошти. Результати ана-
лізу підтверджують: протягом минулих років
сільгоспвиробники купували техніку, 30% якої
потім простоювала як непотрібна, а 30% не-
ефективно використовувалась. У зв’язку з цим
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є необхідність дати розрахунок і номенклатуру
необхідної техніки для фермерів, КСП та при-
ватників. Розрахунки треба робити для того,
щоб кошти державної підтримки на ці цілі вит-
рачались з вигодою, а не йшли в пісок. І ми над
цим з вами маємо наполегливо працювати.
Сьогодні Академія завершує розрахунки що-

до структури виробництва валової продукції та
навантаження виробництва на 100 га сільсько-
господарських угідь. Будь-який орендар, як ви-
робник продукції, повинен дотримуватись реко-
мендацій учених Академії аграрних наук. Це
потужні важелі, які дадуть змогу ефективно
працювати в ринковому середовищі. Анархії
іноземних інвесторів і зернотрейдерів ми по-
винні покласти край. А інакше, які ми господарі
на своїй землі?
Звичайно, зовнішній світ сьогодні структури-

зований. Міністерство вивчало це питання і нам
цікаві чотири напрями співпраці на зовнішньо-
му просторі:

– ринки збуту: ми визначили, які країни нам
з цього погляду  цікаві. Є доручення Прем’єр-
міністра щодо сприяння Міністерства зовнішніх
зв’язків України співпраці з цими країнами, зок-
рема, з організації відрядження наших пред-
ставників;

– країни, які допоможуть нам в технічному
переоснащенні агропромислового виробницт-
ва;

– країни, які мають потенціал для інвесту-
вання;

– політичний блок — це ЄС, Росія і США,
тобто країни, які задають тон іншим країнам.
Це — чотири напрями, за якими ми працює-

мо і будемо працювати. В кожній країні у нас є
свій інтерес або стосовно до ринку реалізації,
або з питань технічного переоснащення, або
щодо залучення інвестицій тощо.
Нам постійно нав’язували заспокійливий по-

стулат — ринок все відрегулює. Поточний рік
зайвий раз показав, що цей постулат хибний, і
нам, очевидно, його спеціально нав’язали, щоб
ми обрали невірний шлях розвитку. На при-
кладі з гречкою ми побачили, що ринок сам по
собі не відрегулює питань забезпечення краї-
ни продовольством. Наприклад, попередні 3—
4 роки виробництво цукру і гречки було збит-
ковим, а на сьогодні ми маємо дефіцит цієї про-
дукції. Тому держава зобов’язана мати
державні замовлення, розрахунки балансів ви-
робництва — споживання і діяти за принципом
форварду і попереднього фінансування замов-
лення щодо необхідних обсягів сільськогос-
подарської продукції для досягнення продо-
вольчої безпеки. Над цим зараз працюємо з
таким розрахунком, щоб у лютому розпочати
процедуру і показати приклад зернотрейдерам.

Важливе питання, яке гальмує розвиток і
пригнічує сільгоспвиробників, — це питання
регулювання ціни. Поки що не зрозуміло, якою
має бути лінія поведінки Міністерства з цінової
політики. Необхідно мотивувати обсяги вироб-
ництва і одночасно забезпечити непідвищення
цін. Як це може бути? Ми наразі розуміємо, що
питання купівельної спроможності населення —
це не наше з вами питання, це питання інших
міністерств. Тому ми виступили з ініціативою,
щоб відповідні міністерства відпрацювали, як
фінансово підтримувати прошарок населення,
неспроможного забезпечити себе фізіо-
логічно необхідною кількістю продуктів харчу-
вання. Сільськогосподарське виробництво не
зможе розвиватись, якщо будемо постійно ре-
гулювати ціну виробленої продукції тільки з
метою її зменшення. Адже коли закупівельна
ціна катастрофічно зменшується, то ми не мо-
жемо на це вплинути і збитків тоді зазнають
тільки сільгоспвиробники. Будемо намагатись
йти шляхом інтервенцій, шляхом зняття з рин-
ку лишків виробленої продукції. Але цей підхід
не так швидко реалізується, як цього ми б з
вами хотіли.
На завершення, хочу привернути вашу ува-

гу до фундаментальних наукових досліджень.
Ми повинні дати відповідь сьогодні, як бути з
генетично модифікованими продуктами. Зокре-
ма, це стосується технічних культур. Адже ви
всі усвідомлюєте, що імпортне насіння кукуруд-
зи, сої, соняшнику вже містить конструкції ГМО,
чи не так? А ми й досі тримаємо транспарант:
«У нас країна без ГМО». Потрібно працювати
над цим питанням.
Я, коли був у США і зустрічався з представ-

никами компаній «Піонер», «Монсанто», за-
просив їх до співпраці з нашими інститутами.
Ми повинні вивчити, чи це нам треба, а якщо
треба, то необхідно працювати з нашими сор-
тами. Ми іноземні сорти витіснимо за межі на-
шої країни. Буде поставлена така умова: або
працюйте з нашими сортами, або вам нічого
робити на нашій території, і тоді нам доведеть-
ся боротися за гасло «Країна без ГМО».
Принагідно слід зазначити, що кожна науко-

ва установа повинна активізувати фундамен-
тальні наукові дослідження. Без фундамен-
тальних розробок ми не зможемо зробити той
широкий крок, який дасть нам змогу досягти
високого рівня розвитку агропромислового ви-
робництва. Реалізація хоча б однієї з архіваж-
ливих тем фундаментальних наукових дослід-
жень дасть можливість нам зробити потужний
позитивний вплив на розвиток галузі. У цій
справі ми матимемо підтримку, в тому числі і
фінансове забезпечення, з боку Президента і
Прем’єр-міністра України.
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Установлено позитивний вплив на оптимізацію
агрофізичних параметрів чорноземних ґрунтів
різного гранулометричного складу застосування
плоскорізного та чизельного обробітків. За їх
використання відзначено тенденцію підвищення
урожайності кукурудзи на зерно порівняно з
традиційною оранкою.

Фізичні властивості орних ґрунтів — один із
важливих факторів їхньої родючості. Дослід-
ження фізичних параметрів є істотною складо-
вою моніторингу ґрунтів та їхнього еколого-аг-
рохімічного паспорта. Агрофізичні характерис-
тики обов’язково враховують при теоретичному
обґрунтуванні систем обробітку ґрунту, сівозмін
і меліоративних заходів, завдання яких поля-
гає у поліпшенні ґрунтово-фізичних умов рос-
ту і розвитку сільськогосподарських культур [7].
Оптимізація фізичних параметрів оброблю-

ваних ґрунтів є актуальним питанням ґрунто-
знавчої науки і сільськогосподарської практики.
У сучасному землеробстві за різних форм влас-
ності сільськогосподарських підприємств вико-
ристання земель потребує науково обґрунтова-
них рекомендацій. Їх розробка можлива лише
після проведення польових дослідів з вивчен-
ня різних агротехнічних заходів, які б сприяли
збереженню родючості ґрунтів і підвищенню
урожайності сільськогосподарських культур [5].
Об’єкти та методика досліджень. Вивчен-

ня впливу різних систем обробітку (табл. 1) на
водно-фізичні показники чорноземних ґрунтів
та врожайність кукурудзи на зерно проводили
впродовж 1985—2005 рр. у стаціонарних дос-
лідах кафедри ґрунтознавства і охорони ґрунтів
НУБіП України в зонах Лісостепу та Степу, а
саме:
у с. Стрітівка Кагарлицького району Київсь-

кої області на чорноземі типовому малогумус-
ному крупнопилувато-легкосуглинковому на ле-
сі з умістом гумусу в орному шарі 3,01—3,14%,
фізичної глини — 29,6—29,8%, у тому числі
мулу — 18,7—19,9%. Середня багаторічна кіль-

кість опадів — 507 мм/рік. Норма удобрення під
кукурудзу — 40 т/га гною + N90P80K80;
навчально-дослідному господарстві «Вели-

коснітинське» ім. О.В. Музиченка Фастівського
району Київської області на чорноземі типово-
му малогумусному крупнопилувато-середньо-
суглинковому на лесі з умістом гумусу 3,54—
3,62%, фізичної глини — 30,9—31,3, мулу —
20,4—23,7%. Багаторічна кількість опадів —
523 мм, норма внесення добрив під гібрид ку-
курудзи Одеський-10 становила 40 т/га гною +
N110P90K90;
с. Менжинське Нікопольського району Дніп-

ропетровської області на чорноземі звичайному
слабкогумусованому мулувато-крупнопилувато-
середньосуглинковому на лесі з умістом гуму-
су в межах 2,31—2,51%, фізичної глини — 40,4—
42,3, мулу — 25,2—25,9%. Річна сума опадів
— 430 мм. Норма внесення добрив під кукуруд-
зу сорту ПГ-303 — 40 т/га гною + N120P60K50;
багаторічних польових дослідах на базі пів-

денної філії науково-виробничого підприємства
«Райз-Агро» у с. Таврія Токмакського району
Запорізької області на чорноземі південному
малогумусному мулувато-важкосуглинковому з
умістом гумусу 4,11—4,16%, фізичної глини —
53,7—58,9, у тому числі мулу — 30,8—32,4%.
Дослідження проводили в умовах зрошення з
варіантами системи обробітку ґрунту: оранка на
25—27 см, чизельний — на 25—27 см та ну-
льовий обробітки. Норма внесення добрив під
гібрид кукурудзи Піонер була 40 т/га гною +
N120P90K50.
Польові і лабораторні аналізи виконували за

такими методиками: уміст гумусу — за методом
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Оптимізація агрофізичних параметрів
чорноземних грунтів за різних систем обробітку

Тюріна в модифікації Сімакова [9]; грануломет-
ричний склад — Качинського; структурно-агре-
гатний склад ґрунту — за методом Савінова [1];
щільність складання ґрунту — методом ріжучо-
го кільця за Качинським [1]; водопроникність
ґрунту — методом заливних квадратів [1]; облік
урожаю здійснювали за «Методикою державно-
го сортовипробування сільськогосподарських
культур».
Оцінку оптимальності агрофізичних показ-

ників ґрунтів проводили згідно з методикою [5]
стосовно рівня окультуреності чорноземів суг-
линкового гранулометричного складу та показ-
ників оптимізації різних за ґенезою ґрунтів,
представлених у ДСТУ 4362—2004 [4].
Одним із прийомів регулювання структурно-

го стану є обробіток ґрунту. Дослідженнями
встановлено, що довготривале розорювання
погіршує агрегатний склад ґрунтів, знижує їх во-
достійкість і зв’язність [3, 6]. У науковій літера-
турі наведено дані про позитивний вплив на
структуру мінімалізації обробітку ґрунту [2, 11].
Вона полягала у зменшенні глибини обробітку
ґрунту за допомогою плоскорізних і дискових
знарядь та частоти розпушування упродовж
вегетаційного періоду.
Аналіз структурного стану чорноземів за різ-

них систем обробітку ґрунту показав, що чорно-
земи типові Лісостепу легко- і середньосуглин-
кові з великим умістом крупнопилуватої фрак-
ції, інертної до структуроутворення, мають дещо
підвищену кількість агрегатів менше 0,25 мм
(12,4—17%) (табл. 1).
Уміст агрономічно цінних агрегатів на чорно-

земах за оранки був у межах 58,6%—62,1%,
плоскорізних обробітків — помітно вище — 60,2—
70,2%. За оцінкою автора [7], такий структурний
стан чорноземів характеризується в основно-
му як середній рівень окультуреності.
На чорноземах Степу більш важкого грану-

лометричного складу відзначено підвищений
уміст брилистої фракції (більше 10 мм), особ-
ливо за умов відвальної оранки — 34,4—42,7%.
Заміна оранки на цих ґрунтах на плоскорізний,
чизельний і нульовий обробітки сприяла поліп-
шенню структурного стану шару ґрунтів 0—30 см
практично до оптимального рівня за градацією
ДСТУ 4362—2004 [4], за яких уміст агрономіч-
но цінних агрегатів становив 60,4—62,9%.
Щільність складання є фізичною характерис-

тикою ґрунту, що визначає його ефективну ро-
дючість. Культурні рослини негативно реагують
на ущільнені ґрунти [8, 10] й розпушені, що поз-
бавляє кореневу систему рослин необхідного
контакту з твердою частиною ґрунту. При цьо-
му зростають втрати вологи через дифузне
випаровування, зменшується об’ємна концен-
трація поживних речовин. Значно впливає на
щільність обробіток ґрунту, який в основномуТ
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Оптимізація агрофізичних параметрів
чорноземних грунтів за різних систем обробітку

направлений на регулювання і підтримку його
оптимальних параметрів, боротьбу з бур’яна-
ми та зароблення органічних добрив.
Багаторічні дослідження показали, що на

чорноземних ґрунтах рівноважна щільність ша-
ру 0—30 см дещо залежала від системи обро-
бітку, але в більшості — від гранулометрично-
го складу. Так, крупнопилувато-легко- і серед-
ньосуглинкові чорноземи Київської області
мали щільність 1,3—1,37 г/см3, що незначною
мірою виходить за оптимальні межі для просап-
них культур (рисунок). Слід відзначити позитив-
ний вплив систематичного застосування плос-
корізних обробітків, за яких щільність станови-
ла 1,3—1,35 г/см3, тоді як за оранки —
1,33—1,37 г/см3. Щільність чорноземних ґрунтів
Степу знаходилась в оптимальних межах

(1,18—1,25 г/см3) й істотно не залежала від
системи обробітку ґрунтів.
Важливим фактором впливу на продуктив-

ність культур є водопроникність ґрунту, тобто
здатність його вбирати та пропускати воду ат-
мосферних опадів і талих снігових вод. Її ве-
личина залежить від багатьох чинників, насам-
перед, водостійкості ґрунтових агрегатів, щіль-
ності, величини порового простору і його
конфігурації. Установлено [5], що вбирання во-
ди ґрунтом визначається наявністю в орному
шарі водостійких агрегатів розміром більше 1 мм,
які мають високу міжагрегатну пористість.
За нашими спостереженнями, водопроник-

ність чорноземів типових відповідала в основ-
ному середньому рівню окультуреності (30—
60 мм/год). Відзначено тенденцію до поліпшен-
ня інфільтраційної здатності за плоскорізного
обробітку на глибину 10—12 см на чорноземі
типовому середньосуглинковому, де водопро-
никність становила 67,5 мм/год, що, напевно,
зумовлено непорушеною вертикальною орієн-
тацією порового простору та більшою водо-
стійкістю ґрунтових агрегатів за цього обробітку.
На чорноземі звичайному водопроникність

за всіх систем обробітку ґрунту була в межах
72,8—79,4 мм/год (табл. 2). Значно вищий рі-
вень інфільтрації відзначено на чорноземі пів-
денному важкосуглинковому, який за умов тра-
диційного обробітку, зумовленого оранкою, ста-
новив 285 мм/год, чизельного — на глибину
оранки — 318 мм/год, нульового — 150 мм/год.
Така водопроникність ґрунту здатна поглинати
воду інтенсивних дощів і надмірних поливів.
Урожайність сільськогосподарських культур

є одним зі значущих показників, що зумовлює
необхідність та економічну доцільність впро-
вадження певного агрозаходу і є прямим інди-
катором рівня родючості ґрунту. Одержаний
біологічний урожай певної культури безпосе-
редньо залежить від оптимальних ґрунтових

Рівноважна щільність шару чорноземних ґрунF
тів 0—30 см за різних систем обробітку під
кукурудзу на зерно: 1 — чорнозем типовий
малогумусний легкосуглинковий на лесі; 2 —
чорнозем типовий малогумусний середньоF
суглинковий на лесі; 3 — чорнозем звичайF
ний слабогумусований середньосуглинковий
на лесі; 4 — чорнозем південний малогумусF
ний важкосуглинковий на лесі;  — оранка
на 25—27 см;  — плоскорізний обробіток
на 25—27 см;  — плоскорізний обробіток
на 10—12 см

Традиційна, за оранки на
глибину 25—27 см 38,3 41,8 74,1 285
Ґрунтозахисна,
за плоскорізного обробітку
на глибину:
  25—27 см 60,9 40,2 79,4 318*

  10—12 см 44,1 67,5 72,8 150**

* чизельний обробіток на глибину 25—27 см; ** нульовий обробіток.

2. Водопроникність чорноземних ґрунтів залежно від систем обробітку під кукурудзу на зерно,
мм/год

Система
обробітку ґрунту

Чорнозем

типовий малогумусний

легкосуглинковий
на лесі

середньо-
суглинковий
на лесі

південний
малогумусний
важкосуглинковий

на лесі

звичайний
слабогумусований
середньо-

суглинковий на лесі
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Традиційна, за оранки
на глибину 25—27см 6,14 7,18 4,52 11,1
Ґрунтозахисна, за
плоскорізного обробітку
на глибину:
  25—27 см 6,40 7,57 5,27 11,8

  10—12 см 5,95 7,76 4,03 10,9
    НІР05 обробіток, т/га 0,46 0,58 0,44  0,81
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Довготривале застосування плоскорізного
і чизельного обробітків позитивно вплинуло
на параметри основних агрофізичних влас-
тивостей чорноземних ґрунтів різного гра-
нулометричного складу. Рівень урожайності
кукурудзи на зерно залежав від родючості чор-
ноземних ґрунтів, тепло- і вологозабез-
печеності посівів, продуктивності гібридів і

Висновки

певною мірою — від системи обробітку ґрун-
ту. Відзначено стійку тенденцію до її підви-
щення при застосуванні глибокого плоско-
різного обробітку та чизельного розпушуван-
ня. Зменшення глибини обробітку ґрунтів
плоскорізними знаряддями під кукурудзу до
10—12 см призвело в деяких випадках до зни-
ження продуктивності культури.

3. Урожайність кукурудзи на зерно за різних систем обробітку на чорноземних ґрунтах, т/га

Система
обробітку ґрунту

Чорнозем

типовий малогумусний

легкосуглинковий
на лесі

середньо-
суглинковий
на лесі

південний
малогумусний
важкосуглинковий

на лесі

звичайний
слабогумусований
середньо-

суглинковий на лесі

параметрів та сприятливих кліматичних умов
зони, де вирощують продукцію рослинництва.
При вирощуванні кукурудзи на зерно рівень

її урожайності залежав від родючості чорнозем-
них ґрунтів, тепло- і вологозабезпеченості по-
сівів, продуктивності гібридів і певною мірою від
системи обробітку ґрунту. Так, на чорноземах
типових легкосуглинкових урожайність зерна
кукурудзи була в межах 5,95—6,4 т/га (табл. 3).

Помітно вищою вона була на більш родючих
чорноземах середньосуглинкових і становила
7,18—7,76 т/га. За посушливих умов на чорно-
земах звичайних урожайність була найнижчою
— 4,03—5,27 т/га. Зрошення посівів кукурудзи
гібриду Піонер на чорноземах південних при-
звело до істотного її підвищення, що станови-
ло за оранки 11,1 т/га, чизельного обробітку —
11,8, за нульового — 10,9 т/га.
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ШТАМ BRADYRHIZOBIUM
JAPONICUM 46 ЯК ОСНОВА
ЕФЕКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ СОЇ

Отримано високоефективний штам
Bradyrhizobium japonicum 46, який
запропоновано використовувати як біоагент
ризобофіту та нового комплексного препарату
ризогуміну. Застосування штаму B. japonicum 46
у складі цих препаратів сприяє збільшенню
врожаю зерна сої порівняно до виробничого
штаму B. japonicum 634б на 0,31—0,75 т/га.

У багатьох країнах світу гостро стоїть питан-
ня щодо скорочення виробництва мінеральних
добрив, зокрема азотних і фосфорних. Їхню
нестачу для мінерального живлення культур-
них рослин пропонують компенсувати за раху-
нок використання біопрепаратів на основі мік-
роорганізмів з відповідною функцією (азотфік-
сування або фосфатмобілізація). Так, у США,
Канаді, Франції до 70—80% зернових і зерно-
бобових культур вирощують з інокуляцією азот-
фіксувальними мікроорганізмами і завдяки цьо-
му на 25—40% скорочується застосування до-
рогих і екологічно небезпечних мінеральних
азотних добрив [2, 3, 8].
Найбільш поширеною і вигідною білково-

олійною культурою світового землеробства є
соя (Glycine max (L.) Merr.). Упродовж остан-
нього десятиріччя площі посівів сої в Україні
зросли майже в 20 разів і планується збільши-
ти обсяги її виробництва до 1 млн га [1, 9].
Багатьма дослідниками доведено, що в ре-

гіонах інтенсивного вирощування сої із засто-
суванням біопрепаратів на основі бульбочкових
бактерій у ґрунті формуються численні попу-
ляції ризобій. Проте широке використання пе-
стицидів і мінеральних добрив призводить до
зниження активності місцевих бульбочкових
бактерій. Втрачаючи здатність до фіксації мо-
лекулярного азоту повітря, ці мікроорганізми
перешкоджають повноцінному симбіозу інтро-
дукованих штамів з рослиною, в результаті чо-
го застосування біопрепаратів може виявитися
неефективним [7, 10]. Тому пошук нових висо-
коефективних і конкурентоспроможних штамів
ризобій сої — потенційних агентів мікробних
препаратів залишається нагальною проблемою
сьогодення.
Мета роботи — оцінити симбіотичні власти-

вості перспективних штамів бульбочкових бак-

терій сої та запропонувати виробництву висо-
коефективний конкурентоспроможний штам
B. japonicum для удосконалення існуючих і
створення нових мікробних препаратів.
Матеріали та методи. Симбіотичні власти-

вості штамів ризобій сої, виділених з ґрунтів
різних регіонів України, вивчали в серії польо-
вих і виробничих дослідів.
Польові досліди проводили впродовж

2006—2008 рр. в умовах Полісся України (дос-
лідна ділянка Інституту сільськогосподарської
мікробіології УААН, м. Чернігів) на дерново-
підзолистому супіщаному ґрунті (2006, 2007 рр.)
(рН — 6,47; уміст гумусу 0,8—1,1%; азоту, що
легко гідролізується, (за Тюріним і Кононовою)
— 56—57 мг; Р2О5 — 160—170 мг і К2О (за Кир-
сановим) — 100—110 мг на 1 кг ґрунту) та на
чорноземі вилугуваному (2008 р.) (рНсол — 6;
уміст гумусу — 3,5 %; азоту, що легко гідролі-
зується (за Корнфільдом) — 95 мг; рухомих
форм фосфору (Р2О5) (за Кирсановим) — 251
мг; обмінного калію (К2О) (за Кирсановим) —
108 мг на 1 кг ґрунту). У 2006 р. дослід прово-
дили на ділянці, у ґрунті якої наявна численна
місцева популяція ризобій сої (8000 клітин в 1 г
ґрунту), а у 2007, 2008 рр. — на полях без спе-
цифічних бульбочкових бактерій. Використову-
вали насіння сої сорту Устя. Повторність — 4-
разова. Площа облікової ділянки — 6 м2. Роз-
міщення ділянок рендомізоване.
Виробничі досліди проводили в центрально-

му Лісостепу України (дослідне господарство
«Бохоницьке» Інституту кормів УААН, м. Вінни-
ця) на сірому лісовому ґрунті (рН сольове —
4,9—5,3; уміст гумусу (за Тюріним) — 1,8—
2,1%; азоту, що легко гідролізується (за Корн-
фільдом) — 72—90 мг; Р2О5 — 100—120 мг і К2О
(за Чириковим) — 130—140 мг на 1 кг ґрунту).
Оцінювали ефективність штаму B. japonicum 46
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як біоагента ризобофіту (ТУУ 319.00494456-
006—2002) і нового комплексного біопрепара-
ту ризогуміну (ТУУ 24.1-00497360-003—2007).
Крім бульбочкових бактерій, до складу ризогу-
міну входять компоненти вермикомпосту: регу-
лятори росту рослин, гумінові кислоти, аміно-
кислоти, вітаміни, невелика кількість макроеле-
ментів і мікроелементи в хелатованому вигляді.
В дослідах використовували насіння сої сортів
Артеміда та Феміда. Площа виробничої пере-
вірки — 3—7,5 га.
Активність симбіотичної азотфіксації визна-

чали ацетиленовим методом на газовому хро-
матографі «Chrom-4». Математичну обробку
отриманих даних здійснювали за методикою
Б.О. Доспехова [4] та застосовували комп’ютер-
ну програму Statistica 6.0.
Результати досліджень. Взаємовідносини

із соєю 5-ти найкращих, за результатами веге-
таційних дослідів, штамів (B. japonicum 6Н, 46,
КВ1, КС1, КС2) вивчали в польових умовах у
зоні Полісся України.
Усі досліджувані штами активно інфікували

кореневу систему як за відсутності у ґрунті буль-
бочкових бактерій сої, так і на фоні численної
місцевої популяції ризобій. Найбільший приріст
кількості бульбочок та їхньої маси виявлено за
інокуляції штамами B. japonicum 46, 6Н і КС2.
Відомо, що потенційні можливості симбіо-

тичних систем «макро-мікросимбіонт» оціню-
ють не стільки за кількістю і масою кореневих
бульбочок, скільки за їхньою нітрогеназною ак-

тивністю. Кращим азотфіксатором протягом
трьох років виявився штам B. japonicum 46 (ри-
сунок). У фазах цвітіння і наливу бобів кількість
фіксованого азоту за інокуляції цим штамом
була у 1,4—1,6 раза більшою порівняно з ви-
робничим штамом 634б.
Виявлено також позитивний вплив досліджу-

ваних штамів на фотосинтетичний апарат сої.
Так, за інокуляції штамами B. japonicum КС2,
КВ1, 6Н і 46 сума хлорофілів a і b була на
14,9—25,4% більшою, ніж за обробки виробни-
чим штамом B. japonicum 634б.
Інтегральним показником, який свідчить про

ефективність бактеризації насіння, є отриманий
урожай. Виявлено стабільний за роками досто-
вірний приріст урожайності сої за використан-
ня штамів B. japonicum 46, 6Н і КС2 (табл. 1).
Урожайність зерна в середньому за 3 роки збіль-
шувалася, відповідно, на 19,4; 10,6 та 14,1%
порівняно до штаму B. japonicum 634б. Кращим
за всіма симбіотичними показниками виявився
штам B. japonicum 46, який забезпечував істот-
ний приріст урожайності як за відсутності у ґрун-
ті специфічних бульбочкових бактерій (0,75 т/га),
так і на фоні численної місцевої популяції ри-
зобій сої (0,48 т/га).
Крім зазначеного позитивного впливу на

симбіотичні показники, штам B. japonicum 46
сприяє підвищенню стійкості рослин до збуд-
ників хвороб, що є важливим складником отри-
мання високих урожаїв [5]. Він значно стримує
розвиток бактеріозів сої та пероноспорозу, ефек-
тивність його дії може сягати 70%.
Отже, новий штам B. japonicum 46 є актив-

ним симбіотичним азотфіксатором, спромож-
ним витримувати конкуренцію з місцевими
популяціями бульбочкових бактерій та коло-
нізувати кореневу систему сої. Він здатний ін-
тенсифікувати процес хлоропластогенезу, під-
вищувати стійкість рослин до бактеріальних і
грибних хвороб. Сукупність усіх властивостей
зумовлює вищу ефективність цього штаму по-
рівняно з існуючим виробничим штамом B. ja-
ponicum 634б.

Без інокуляції (контроль) 3,03 2,25 2,22 2,50 – –

Інокуляція B. japonicum:

  634б 3,17 3,63 2,81 3,20 28,0 –

  КВ1 3,23 3,75 2,99 3,32 32,8 3,8

  КС1 3,28 3,76 2,97 3,34 33,6 4,4

  6Н 3,55 3,98 3,08 3,54 41,6 10,6

  46 3,65 4,38 3,42 3,82 52,8 19,4

  КС2 3,57 4,11 3,26 3,65 46,0 14,1

     НІР05 0,18 0,28 0,42

1. Вплив інокуляції на насіннєву продуктивність сої сорту Устя (польові досліди 2006—2008 рр.)

Активність симбіотичної азотфіксації сої за
інокуляції новими штамами B. japonicum (поF
льові досліди, середнє за 2006—2008 рр.):

 — бутонізація;  — цвітіння;  — налив
бобів
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634б
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Важливою умовою впровадження штаму у
виробництво є перевірка його в існуючих тех-
нологіях вирощування бобової культури на фо-
ні численних популяцій специфічних мікроор-
ганізмів.
Ефективність штаму B. japonicum 46 у складі

2-х принципово різних біопрепаратів ризобо-
фіту та ризогуміну вивчали у виробничих дос-

лідах у ґрунтово-кліматичних умовах централь-
ного Лісостепу України.
За наявності у ґрунті численних популяцій

ризобій сої (17000—25000 клітин в 1 г ґрунту)
штам B. japonicum 46 сприяв збільшенню вро-
жайності зерна сої на 17—29,3% порівняно з
контролем і виробничим штамом B. japonicum
634б (табл. 2, 3).

Методом аналітичної селекції нами отри-
мано високоефективний конкурентоспромож-
ний штам бульбочковий бактерій сої B. ja-
ponicum 46 [6]. Запропоновано використовува-
ти цей штам як біоагент 2-х препаратів для
сої — ризогуміну та ризобофіту. Застосуван-

Висновки

ня біопрепаратів на основі штаму B. japoni-
cum 46 у різних ґрунтово-кліматичних умовах
на фоні численних місцевих популяцій ризобій
сприяє стабільному збільшенню урожайності
сої порівняно до стандартного штаму B. japo-
nicum 634б на 0,31—0,75 т/га.
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Інокуляція B. japonicum:

  634б 1,57 – –

  46 2,03 0,46 29,3

2. Вплив інокуляції ризогуміном на продуктивність сої сорту Артеміда (виробничий дослід,
Інститут кормів, 2006 р.)

Приріст урожаю

%т/га
Варіант досліду Урожайність, т/га

Без інокуляції (контроль) 2,24 – –

Інокуляція B. japonicum 46 2,62 0,38 17,0

3. Вплив інокуляції ризобофітом на продуктивність сої сорту Феміда (виробничий дослід,
Інститут кормів, 2008 р.)

Приріст урожаю

%т/га
Варіант досліду Урожайність, т/га



23Вісник аграрної наукигрудень 2010 р.

Рослинництво,
кормовиробництво

УДК 633.111.1:631.
       524.86
© 2010

М.М. Кирик,
академік УААН
А.Б. Ковалишин
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України
Г.М. Ковалишина,
кандидат сільсько"
господарських наук
Миронівський інститут
пшениці імені В.М.Ремесла

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ПШЕНИЦІ
ОЗИМОЇ НА УРАЖЕНІСТЬ
ЗБУДНИКОМ ТВЕРДОЇ САЖКИ

Установлено, що ураження пшениці озимої
твердою сажкою залежить від строків сівби,
найменша кількість рослин була уражена на
ранніх посівах, найбільша — пізніх. Оптимальна
температура для проростання теліоспор
збудника хвороби — 7оС, з підвищенням
температурного режиму цей показник
знижувався. Найменше проростання відзначено
за температури 30оС.

Попри протруєння насіння перед сівбою
тверда сажка пшениці залишається проблемою
сьогодення на полях України. Потенційно ця
хвороба є дуже небезпечною. Найменше по-
слаблення боротьби з нею може призвести до
епіфітотійного розвитку хвороби [1].
Більшість учених вважають, що за темпера-

тури нижче 4°С і вище 16°С різко зменшується
кількість уражених паростків, оптимальна тем-
пература для їх інфікування — 5—10°С. За
температури вище 20°С цей процес не відбу-
вається. Тому сильніше уражуються твердою
сажкою пізні посіви озимої і ранні — пшениці
ярої [2, 3, 6, 7].
Мета досліджень — визначити вплив стро-

ків сівби пшениці озимої на ураженість колос-
ся твердою сажкою, встановити оптимальні
температури для проростання теліоспор Tilletia
caries (DC) Tul.
Методика досліджень. Польові досліджен-

ня проводили впродовж 2008—2009 рр. у
відділі захисту рослин Миронівського інституту
пшениці імені В.М. Ремесла на пшениці озимій
сорту Подолянка, лабораторні — проблемній
науково-дослідній лабораторії мікології та фіто-
патології кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф.
Пересипкіна Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України.
Штучний інфекційний фон T. caries на пше-

ниці озимій створювали за методикою А.І. Борг-
гарда-Анпилогова [4].
Інтенсивність ураження колосу твердою саж-

кою з’ясовували за методиками, наведеними в
праці [5].
Проростання теліоспор патогену визначали

з використанням суспензії спор. При її приго-
туванні до 0,5 л 2%-ї картопляно-глюкозної во-
ди додавали 1 г спор і розливали в стерильні
чашки Петрі, які поміщали в термостати з тем-
пературами 7, 10, 13, 20, 25 і 30°С. На 2-, 4- і
6-й дні з використанням камери Горяєва підра-
ховували кількість пророслих спор.
Результати досліджень. При вивченні ура-

женості пшениці озимої сорту Подолянка твер-
дою сажкою у 2008–2009 рр. на штучному ін-
фекційному фоні Tilletia caries (DC) Tul було
встановлено, що розвиток хвороби проходить

Рис. 1. Вплив строків сівби пшениці озимої
сорту Подолянка на ураженість колосся тверF
дою сажкою (Миронівський інститут пшениці
імені В.М. Ремесла, 2008—2009 рр.)
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Вплив строків сівби пшениці озимої
на ураженість збудником твердої сажки

з різною інтенсивністю за різних строків сівби
(рис. 1).
Так, у ранніх посівах пшениці озимої ура-

1. Бабаянц Л.Т. Генетическая основа устойчи-
вости к возбудителю твердой головни (Tilletia
caries (DC) Tul) новых линий пшеницы/Л.Т. Баба-
янц, Л.А.Дубинина, Г.М.Ющенко//Цитология и ге-
нетика. — 1999. — 33, № 6. — С. 25—30.

2. Пересипкін В.Ф. Атлас хвороб польових
культур/В.Ф. Пересипкін. — К.: Урожай, 1976. —
214 с.

3. Методические указания по изучению устой-
чивости зерновых культур и расового состава воз-
будителей головневых болезней/В.И. Кривченко,
Д.В. Мягкова, Л.Г. Щелко, З.В. Тимошенко — Л.,
1978. — 107 с.

4. Методы изучения устойчивости зерновых
культур к возбудителям головневых заболеваний/

Бібліографія

В.И. Кривченко, Д.В. Мягкова, Л.Г. Щелко, З.В.
Тимошенко, Д.П. Пшинник. — Л., 1972. — 59 с.

5. Методы селекции и оценки устойчивости
пшеницы и ячменя к болезням в странах–членах
СЭВ/Л. Бабаянц, А. Мештерхази, Ф. Вехтер и др.
— Прага, 1988. — 321 с.

6. Gassner G. Untersuchungen uber die tempe-
rature und Lichtabhangigkeit der Sporenkeimung
verschiedener Tilletia/G. Gassner, E. Niemann-Arten//
Phytopathol. Z. — 1954. — Bd. 22. — № 4. —
S. 367—394.

7. Nieman E. Eindringen und Ausbreitung von
Tilletia/E. Nieman — Arten in getreidepflanzen. —
Prakt. Bl. — Pflanzenban, Pflanzensch. — 1958. —
Bd. 53. — S. 227—231.

(48,5%), найбільше — пізні (81,5%), що пояс-
нюється сприятливою температурою (7°С)
у цей період для проростання теліоспор
(73,2%).
З підвищенням температурного режиму до

10, 13, 20, 25 і 30оС проростання теліоспор
знижується до 51,7; 41,8; 27,4; 14,3 і 5,6%.

Ураження пшениці озимої твердою сажкою
значною мірою залежить від строків сівби. У
польових умовах Миронівського інституту
пшениці імені В.М. Ремесла за роки проведен-
ня досліджень (2008—2009) на штучному ін-
фекційному фоні Tilletia caries (DC) Tul наймен-
ше уражувалися твердою сажкою ранні посіви

Висновки

Рис. 2. Теліоспори збудника твердої сажки
T. caries (DC) Tul: а — пророслі; б — непроF
рослі. ××××× 400

женість твердою сажкою становила 48,5%, оп-
тимальних — 71,5%. Найінтенсивніше хвороба
розвивалась на ділянках, де сівбу проводили
в пізні строки: твердою сажкою було охоплено
81,5% колосся.
Для визначення причини ураженості твер-

дою сажкою пшениці озимої за різних строків
сівби нами було проведено ряд досліджень з
вивчення впливу температури на проростання
теліоспор T. caries (таблиця). Пророслі теліо-
спори T. caries наведено на рис. 2.
За результатами досліджень, найінтенсив-

ніше проростання спостерігалося у спор, які
витримували за температури 7°С: на 2-й день
паростки утворились у 30,4% теліоспор, 4- і
6-й дні — відповідно 40,6 і 73,2%. За темпера-
тури 10 і 13°С — відповідно 18,7 і 13,4%, 30,4
і 24,6% та 51,7 і 41,8%; 20 і 25°С —  8,6 і 5,7%,
14,1 і 9,6% та 27,4 і 14,29%. Найменше про-

рослих теліоспор збудників спостерігалось у
варіантах за температури 30°С — 2,8%, 4,3 і
5,6%.

а

б

2 30,4 18,7 13,4 8,57 5,65 2,76
4 40,6 30,4 24,6 14,1 9,64 4,32
6 73,2 51,7 41,8 27,4 14,29 5,56

Вплив температури на проростання теліоспор твердої сажки

7оС 10оС 13оС 20оС 25оС 30оС

Експозиція
проростання
теліоспор, днів

Кількість пророслих теліоспор за різної температури, %
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КОРЕНЕЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РОСЛИН
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ЗЕРНОВОЮ
ПРОДУКТИВНІСТЮ

Установлено, що висока потенційна зернова
продуктивність сорту Смуглянка корелює з
більшою площею активної поверхні коренів
рослин та кращою їх коренезабезпеченістю.

Фізіологічні особливості сучасних високопро-
дуктивних низькорослих сортів озимої пшениці,
створених під час «зеленої революції», порів-
няно зі старими високорослими сортами при-
вертають значну увагу фізіологів рослин. У ви-
конаних роботах з цього напряму встановлено
тісну кореляцію потенціалу зернової продуктив-
ності різних сортів пшениці озимої з фотосин-
тетичним або хлорофільним потенціалом рослин
[1, 3, 6, 7]. Проте особливості кореневих систем
старих і нових сортів пшениці озимої, їх мож-
лива роль у визначенні їхніх фізіологічних особ-
ливостей сортів та потенціалу їх зернової про-
дуктивності залишаються практично невивче-
ними. У роботі [7] наведено дані про масу сухої
речовини коренів рослин пшениці озимої ста-
рих високорослих і нових низькорослих сортів.
Показано, що в старих сортів, які мають довжи-
ну рослин 108—115 см, маса сухої речовини
коренів становить 2,7—6,43 г, нових, створених
селекціонерами США, Іраку та Пакистану, з
висотою рослин 76—100 см маса сухої речови-
ни коренів дорівнює 2—2,43 г, тобто маса сучас-
них низькорослих сортів менша, ніж у старих.
Однак маса сухої речовини коренів рослин

не є коректним показником активності корене-
вих систем рослин, оскільки головну роль у
поглинанні коренями елементів мінерального
живлення та води відіграють кореневі волоски,
маса сухої речовини яких дуже мала, а погли-
нальна активність найвища. Тому загальна ак-
тивність коренів рослин залежить, передусім,
від насиченості коренів кореневими волосками.
Мета роботи — вивчити площі активної по-

РОСЛИННИЦТВО, КОРМОВИРОБНИЦТВО

верхні коренів рослин пшениці озимої старого
і нового сортів за модифікованим методом Са-
бінина-Колосова [2, 4], та зв’язок цього показ-
ника із зерновою продуктивністю рослин цих
сортів.
Матеріали і методи. Об’єкт досліджень —

старий сорт озимої пшениці Миронівська 808,
районований у СРСР з 1963 р., та новий висо-
копродуктивний сорт Смуглянка, районований
в Україні в 2004 р. Виконано вегетаційний до-
слід за оптимальних умов мінерального жив-
лення та водного режиму ґрунту.
Для визначення площ загальної та актив-

ної поверхні коренів застосовували 0,0002 н
розчин метиленового голубого (МГ) —
С16Н18ClN3S5 3H2O (64 мг МГ у 1000 мл дисти-
льованої води), який наливали в 3 пронумеро-
вані склянки так, щоб об’єм розчину в кожній
із них у 10 разів перевищував об’єм коренів. До
початку вимірювань корені за методикою [2]
упродовж 2—3 год витримували в 3%-му роз-
чині перекису водню, щоб очистити їх від за-
лишків мертвих коренів та ґрунту. Після під-
сушування корені послідовно на 1,5 хв зану-
рювали в склянки з розчином МГ. Згідно з
методикою Колосова при 2-разовому занурю-
ванні коренів у розчин МГ відбувається адсорб-
ційне насичення загальної і активної поверхонь
коренів, а при 3-му занурюванні коренів почи-
нається поглинання МГ активною поверхнею
коренів. Площу загальної поверхні коренів виз-
начають за зміною умісту МГ у 1- і 2-й склян-
ках, площу активної поверхні — зміною умісту
МГ у 3-й склянці.

Миронівська 808 132±3 1,01±0,05 35,2±2 28±1 0,32±0,01

Смуглянка 88±3 1,56±0,07 36,0±4 32±2 0,47±0,02

1. Показники продуктивності і господарської ефективності врожаю пшениці озимої сортів
Смуглянка і Миронівська 808

Маса зерна
з колоса, г

Показник
господарської

ефективності врожаю

Кількість
зерен у колосі,

шт.

Маса
1000 зерен, г

Сорт
Висота
рослин,
см
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Коренезабезпеченість рослин
пшениці озимої за зерновою продуктивністю

Миронівська 808  67,2±1,9 0,78±0,18 1,16

Смуглянка  87,8±3,8 1,32±0,11 1,50

Уміст МГ у розчині розраховували за фор-
мулою:

МГ (мг)=(30,53 Кмг– 0,174)×Vn/1000,

де Кмг — коефіцієнт пропускання розчину при
довжині хвилі 700 нм (визначається на спект-
рофотометрі), причому максимальне значення
Кмг=2,102, Vn — об’єм розчину в кожній склянці
в мл. Врахували, що 1 мг МГ адсорбує 1,1 м2

поверхні коренів.
Результати досліджень. За даними табл. 1,

маса зерна з колоса головного пагона сорту
Смуглянка більша, ніж у сорту Миронівська
808, у 1,54 раза через більші озерненість ко-
лоса і масу 1000 зерен. Рослини сорту Смуг-
лянка мають також більшу площу листків голов-
ного пагона і вищий уміст у листках фотосин-
тетичних пігментів. Співвідношення площ

поверхні активної і загальної дещо більше в но-
вих сортів.
Коренезабезпеченість головного пагона у

рослин сорту Смуглянка у 1,29 раза більша, ніж
у сорту Миронівська 808 (1,5 проти 1,16 ⋅102 м2/
м2), а в рослин сорту Фаворитка така сама, як
і в рослин сорту Миронівська 808, хоча площа
активної поверхні коренів більша, ніж у сорту
Миронівська 808, завдяки значно більшій площі
листків головного пагона.
Отже, чим більша площа активної поверхні

коренів рослин досліджуваних сортів, тим вища
зернова продуктивність сорту, більша трива-
лість життя листкового апарату рослин (табл. 2)
і вищий уміст у листках хлорофілів та кароти-
ноїдів (табл. 3), що зумовлює високий фотосин-
тетичний потенціал рослин цих сортів у репро-
дуктивний період [3, 5, 7].

Отримані дані свідчать про те, що сорт
Смуглянка порівняно зі старим сортом Миро-
нівська 808 завдяки більш удосконаленій коре-
невій системі і кращій коренезабезпеченості

Висновки

листкового апарату рослин має більшу пло-
щу листків головного пагона, вищий уміст у
листках фотосинтетичних пігментів та ви-
сокий потенціал зернової продуктивності.
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2. Фітометричні показники рослин пшениці озимої сортів Смуглянка і Миронівська 808

Сорт
Коефіцієнти

коренезабезпеченості
пагонів

Площа активної
поверхні коренів головного

пагона, м2

Площа головного пагона,
см2

Миронівська 3,60±0,17 0,66 ±0,02 4,5

Смуглянка 4,55±0,16 0,86 ±0,04 4,0

3. Уміст суми хлорофілів і каротиноїдів у листках головного пагона рослин пшениці озимої
різних сортів у фазі колосіння — цвітіння, мг/дм2

Сума хлорофілів а і в Хлорофіл а/вКаротиноїдиСорт
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ЕНТЕРОВІРУСИ СВИНЕЙ І ЇХ РОЛЬ
У ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ентеровіруси свиней дуже поширені в
природному середовищі, належать до 23
серотипів, 14 з яких установлено нами вперше.
Частина з них зумовлює ентеровірусні хвороби:
ензоотичний енцефаломієліт (хворобу Тешена),
ентеровірусний гастроентерит і ентеровірусну
пневмонію свиней. В етіології цих хвороб свиней
встановлено роль 16Fти серотипів ентеровірусів.
Етіологічна роль 9 із 23 установлених серотипів
ентеровірусів потребує подальшого вивчення.

Ентеровіруси дуже поширені в природному
середовищі, живуть в організмі людей, різних
видів тварин і птахів, що часто призводить до
розвитку хвороб, етіологічно ними зумовлених.
Найпоширенішою ентеровірусною хворобою

у людей є поліомієліт, а у свиней — ензоотич-
ний енцефаломієліт (хвороба Тешена). Різни-
ця між вірусами цих хвороб лише у видових,
антигенних і патогенних властивостях. Усі інші
властивості, притаманні цим вірусам, ідентичні
або подібні.
Віруси поліомієліту людей належать до 3-х

серотипів, які займають перші 3 позиції в кла-
сифікації ентеровірусів людей, а вірус хвороби
Тешена свиней належить до 1-го серотипу ен-
теровірусів свиней. Випадків міжвидової пато-
генності цих вірусів не виявлено.
Захворювання людей на поліомієліт відомі

з глибокої давнини, а вірус поліомієліту впер-
ше виділено Landstreiner і Popper у 1908 р., тоді
як про хворобу Тешена свиней вперше повідо-
мив L. Trefny в 1930 р. [22]. Він діагностував її
в містечку Tezen у Чехії, на кордоні з Польщею,
а в 1933 р. A. Klobauk описав цю хворобу [17],
що одержала свою назву за назвою населено-
го пункту, де її було вперше діагностовано (Те-
шенська хвороба), у європейських державах
вона одержала назву хвороба Тешена свиней.
Цю хворобу вперше встановлено В.П. Рома-
ненком на території колишнього СРСР у 1971 р.
у Закарпатській області.
Успішне застосування [16] культури клітин

для розмноження поліовірусів і розробка [14]
техніки вирощування одношарових культур клі-

тин трипсинізованих нирок зробило можливим
виділення великої кількості раніше невідомих
вірусів із різних органів людей і тварин.
Ентеровіруси свиней першими виділили [18],

потім з’явились інші повідомлення [11, 12, 19,
21, 23, 24] про виділення від свиней ентерові-
русів і вивчення їх властивостей. Широкі дослі-
ди щодо виділення від свиней ентеровірусів, їх
всебічного вивчення, зокрема ідентифікації ви-
ділених ентеровірусів, проводили в Pirbright
Laboratory (Велика Британія).
На початку 70-х років XX ст. у Pirbright La-

boratory [15] провели порівняльне вивчення
штамів ентеровірусів свиней, які надійшли в
лабораторію: 13 штамів з Великої Британії,
5 — Японії, 13 — Канади, 3 — Каліфорнії, 6 —
Меріленда і 32 з Пенсильванії, в результаті їх
розділили на 8 серогруп. Референтні штами 8-
ми серотипів: 1 — Teschen, Talfan, Кonratice,
2 — T-80, Т-52А, F 59, 3 — F 34, 4 — F 78, 5 —
F 12, 6 — F 7, 7 — F 43, 8 — V 13 були надані
нам доктором J.B. Derbyshire (Pirbright Labo-
ratory, 1970).
Одержана з Pirbright Laboratory колекція ре-

ферентних штамів ентеровірусів свиней стала
для нас основоположною під час вивчення влас-
тивостей ентеровірусів, виділених на території
України, Російської Федерації та Молдови.
Починаючи з 1969 р., нами (В.П. Романен-

ко із співав.) проводяться дослідження щодо
виявлення ентеровірусних хвороб свиней, вив-
чення циркуляції ентеровірусів і їхньої ролі в
патології свиней, а саме: щодо виділення і вив-
чення (паралельно з англійськими штамами)
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біологічних, фізико-хімічних, морфологічних,
молекулярно-генетичних властивостей ентеро-
вірусів свиней, їх класифікації, розробки ме-
тодів і засобів діагностики та профілактики ен-
теровірусних хвороб свиней.
Проведеними дослідами по класифікації ча-

стина виділених на території України, Російсь-
кої Федерації та Молдови ентеровірусів свиней
розподілена між першими 8-ма серотипами, ре-
ферентні штами яких одержані нами від докто-
ра J.B. Derbyshire, а друга, більша частина бу-
ла після порівняльного вивчення біологічних,
фізико-хімічних, молекулярно-генетичних і ан-
тигенних властивостей віднесена до 14 нових,
раніше невідомих серотипів, референтні шта-
ми яких захищені авторськими свідоцтвами ко-
лишнього СРСР. У результаті до англійських
штамів, які займають позицію перших 8-ми се-
ротипів, додали 14 нових установлених нами
серотипів, які займають позицію з 10-го по 23-й
серотипи. Позиція 9-го серотипу залишається
за вірусом везикулярної хвороби свиней, який
через споріднені антигенні властивості з віру-
сом Коксакі В5 не має визначеної позиції.
Одержані дані з вивчення властивостей ен-

теровірусів свиней дали нам змогу [6, 8] уста-
новити нову для СРСР хворобу свиней — ен-
зоотичний енцефаломієліт (хворобу Тешена).
Збудником цієї хвороби є РНК-вірус, який

належить до роду Enterovirus родини Picor-
naviridae. Діаметр вірусних часток — 25—30 нм,
діаметр капсиду — 50 А°, седиментаційна постій-
на становить 158 S, а інфекційної РНК — 37 S.
Вірус хвороби Тешена належить до 1-го серо-
типу ентеровірусів свиней.
Проведеними нами (В.П. Романенко, 1977)

з професором А.Ф. Биковським (Інститут епіде-
міології та мікробіології імені М.Ф. Гамалії АМН
СРСР) електронно-мікроскопічними дослідами
еталонного штаму і 2-х польових штамів уста-
новлено їхню морфологічну ідентичність з ен-
теровірусами людей (рисунок).

Ентеровіруси свиней
і їх роль у природному середовищі

Сприйнятливими до вірусу хвороби Тешена
є тільки домашні і дикі свині. Для лаборатор-
них тварин вірус не патогенний.
У межах 1-го серотипу ентеровірусів свиней

різні штами вірусу хвороби Тешена за типовою
належністю не відрізняються. Відмінності вияв-
лено тільки за патогенними властивостями.
Для діагностики цієї хвороби розроблено і

впроваджено у виробництво 2 набори діагнос-
тикумів: «Набір діагностикумів ензоотичного
енцефаломієліту (хвороби Тешена) для мето-
ду імунофлуоресценції» та «Набір діагности-
кумів ензоотичного енцефаломієліту (хвороби
Тешена) для реакції нейтралізації».
Для профілактики хвороби Тешена нами [1]

створено вірус-вакцину, яку в 1983 р. захище-
но авторським свідоцтвом СРСР, а в 1993 р. на
неї одержано Патент України [3]. Вакцину впро-
ваджено у виробництво наказом ГУВ СРСР від
17 січня 1984 р. і її постійно використовують у
ветеринарній практиці. З метою недопущення
і оздоровлення неблагополучних щодо хворо-
би Тешена господарств нами розроблено «Ин-
струкцию о мероприятиях по борьбе с энзо-
отическим энцефаломиелитом (болезнью Те-
шена) свиней», затверджену МСГ СРСР у 1978
р., та «Інструкцію про заходи з профілактики та
боротьби з ензоотичним енцефаломієлітом
(хворобою Тешена) свиней», затверджену Дер-
жавним департаментом ветеринарної медици-
ни Мінагрополітики України 25 січня 2000 р.
Цілеспрямованими нашими дослідами [7, 9]

експериментально доведено і науково обґрун-
товано 2 нові ентеровірусні хвороби свиней —
ентеровірусний гастроентерит і ентеровірусну
пневмонію, які в 1978 р. затверджено ГУВ МСГ
СРСР як нові нозологічні одиниці. Ці хвороби
свиней з масовим ураженням тварин різних
вікових груп, особливо молодих, діагностували
в міжколгоспних свинокомплексах із збірним
свинопоголів’ям. Тварини масово хворіли і ги-
нули. Під час вивчення етіологічної ролі різних
серотипів ентеровірусів свиней в етіології хво-
роб свиней нами було виявлено при розладі
шлунково-кишкового тракту — ентеровіруси 2-,
3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 10-, 11-, 14-, 19- і 20-го се-
ротипів, а при захворюванні на пневмонію — 2-,
3-, 4-, 5-, 14-, 16- і 17-го серотипів. Наведені
дані свідчать, що в етіології обох хвороб беруть
участь по кілька серотипів ентеровірусів, а та-
кож, що деякі серотипи беруть участь в обох
зазначених хворобах.
Ідентична ситуація характерна для ентеро-

вірусів людей [2]. Згідно з даними М.К. Вороши-
лової, один і той самий серотип ентеровірусу
може викликати кілька хвороб, і навпаки, кож-
ний із властивих цій групі синдромів захворю-
вання може викликатись ентеровірусами кіль-
кох серотипів. Більше того, за даними автора

Електронна мікрофотографія еталонного штаF
му Кonratice ентеровірусу свиней (збільшенF
ня ××××× 267000)
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[2], відбувається еволюція ентеровірусних хво-
роб, виявляються нові ентеровіруси, які набу-
вають великого значення для охорони здоро-
в’я. Такою хворобою є гострий епідемічний ге-
морагічний кон’юнктивіт, який у 1971—1975 рр.
досягнув пандемічного поширення.
Для діагностики ентеровірусного гастроенте-

риту і ентеровірусної пневмонії нами [7, 9] роз-
роблено «Набір діагностикумів ентеровірусно-
го гастроентериту свиней», на який в 1993 р.
одержано Патент України [4], і «Набор для ди-
агностики энтеровирусной пневмонии свиней»,
на який у 1994 р. одержано Патент Російської
Федерації [5].
Етіологічна роль виділених від свиней енте-

ровірусів, які належать до 9-, 12-, 15-, 18-, 21-,
22- і 23-го серотипів, поки невідома і потребує
наступного детального вивчення. Також потре-
бує широкого вивчення поширення ентерові-
русів у свинарських господарствах, у які заве-
зено імпортних свиней з різних держав, або й
континентів, і роль в етіології можливих нових
для держави ентеровірусних хвороб свиней.
З огляду на це роль ентеровірусів свиней у

природному середовищі потребує постійного
вивчення і врахування у теоретичному і прак-
тичному плані.
Вивчення цих питань пояснюється тим, що

генофонд вірусної популяції, як і геном вірус-
ної частки, пристосований для виконання від-
повідних життєвих функцій. Спадкова інформа-
ція, яка утримується в геномі, забезпечує від-
творення вірусу, а фенотипічне різноманіття,
представлене в генофонді, дає змогу вірусам
пристосовуватись і виживати в зовнішньому се-
редовищі. Проте під час змін у довкіллі від-
бувається перебудова спадкової структури, яка
забезпечує пристосування до нового середови-

ща [10], що потрібно враховувати під час вив-
чення цієї проблеми.
Однією з таких перебудов є рекомбінація,

яка супроводжується перерозподілом батьків-
ської генетичної інформації у потомків. Гене-
тичний обмін при рекомбінаціях у диких вірусів
може бути реципрокним, тобто взаємним і то-
тожним.
Досліди щодо здатності ентеровірусів до ре-

комбінації проведені з поліовірусом [13]. У цій
роботі на підставі порівняльного вивчення фун-
даментальних властивостей, стійкості до
ультрафіолетового опромінення і генетичної
стабільності ts+ частки є істинними рекомбінан-
тами, що несуть у собі більше одного вірусно-
го геному.
Механізм рекомбінаційних подій не зовсім

ясний. Є думка, що рекомбінації зумовлені об-
міном не генетичним матеріалом, а інформа-
цією, а також, що в умовах змішаної інфекції,
зокрема в культурах клітин, частина генетичної
інформації при синтезі геномної РНК рекомбі-
нантів поставляється одним із батьків, а час-
тина — іншим. Припускають, що рекомбінації
можуть бути для популяцій не тільки джерелом
спадкової мінливості, а і створювати генотипові
різноманітності та виконувати протилежну роль
— згладжувати існуючі відмінності.
Співвідношення і вираження цих суперечли-

вих процесів залежить від величини і геноти-
пового різноманіття популяції, від надходжен-
ня в популяцію нових генів і від молекулярних
механізмів рекомбінацій, властивих вірусам.
Природні вірусні популяції, зокрема ентеро-

вірусів свиней, як і популяції інших організмів,
насичені мутаціями і надзвичайно неоднорідні
генетично, що свідчить про надзвичайну склад-
ність цієї проблеми.

Генетичне різноманіття вірусів, зокрема
ентеровірусів свиней, надзвичайно складне й
потребує всебічного вивчення.
Розкриття будь-якої із генотипових різно-

манітностей матиме загальнобіологічне зна-
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чення і буде використане при створенні кон-
цепції з розкриття молекулярних механізмів
рекомбінацій і використання одержаних даних
у практичних площинах.
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ФОРМУВАННЯ М’ЯСНОГО
КОМОЛОГО ТИПУ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ
ПОРОДИ ДЛЯ ПЕРЕДГІР’Я КАРПАТ

Оцінено селекційні стада м’ясних комолих
сименталів нової популяції, які добре
адаптувались до умов Карпатського регіону
Буковини. Встановлено міцну конституцію
з добре розвиненими м’ясними формами.

Виробництво рентабельної і високоякісної
яловичини в Карпатському регіоні Буковини
здійснюється завдяки розведенню сименталь-
ської м’ясної худоби нової генерації за перспек-
тивною технологією м’ясного скотарства [2, 3, 8].
Постало питання інтенсивного розвитку

м’ясного скотарства як самостійної галузі, для
якої потрібні нові породи з високим генетичним
м’ясним потенціалом, пристосовані до умов пе-
редгірної зони регіону [1, 4, 5, 7, 9].
Природно-кліматичні умови Чернівецької об-

ласті сприяють розведенню поголів’я симен-
тальської худоби м’ясного напряму продуктив-
ності різної селекції. Особливе значення має
розведення цієї худоби у гірських і передгірних
районах краю, де є великі площі нерозораних
природних кормових угідь. Тут поголів’я м’яс-
ної худоби доцільно збільшити до 55—60% за-
гальної його чисельності.
Формування нової популяції комолих м’яс-

них сименталів полягає в одержанні високо-
продуктивних тварин нових генотипів за м’яс-
ною породою, які б поєднували високу м’ясну
продуктивність і були адаптовані до місцевих
умов передгірної зони Карпат.
Селекційну роботу з симентальською м’яс-

ною худобою нової популяції на Буковині про-
водять у 3 етапи, в результаті чого сформуєть-
ся новий регіональний тип тварин, який і ста-
не структурною одиницею новоствореної
породи.
Уперше в регіоні на базі племінного заводу

державного підприємства дослідного господар-
ства «Чернівецьке» Буковинського інституту
АПВ упроваджено нову галузь м’ясного скотар-
ства з розведення дуже цінного в селекційно-
му відношенні масиву худоби нової популяції
м’ясних сименталів з високою енергією росту
та вираженою природною комолістю, яку отри-
мали від схрещування місцевого комбіновано-

го симентала з бугаями м’ясного симентала
американської та канадської селекцій.
Нова галузь у скотарстві формується на ос-

нові власної бази племінних ресурсів області,
що передбачалося створенням на перспекти-
ву племінного заводу «Чернівецький» у кіль-
кості 425 гол., у тому числі 160 корів з розве-
дення комолих сименталів для Карпатського
регіону Чернівецької області.
Мета роботи — сформувати новий тип м’яс-

ного комолого симентала з високим генетичним
потенціалом м’ясної продуктивності для умов
передгірної зони Карпат.
Матеріали і методика досліджень. Об’єк-

том досліджень були тварини симентальської
м’ясної породи. Дослідження проводили щодо
формування стад симентальської м’ясної худо-
би комолого типу, які зосереджувались в основ-
ному в племзаводі «Чернівецький» Герцаївсь-
кого району Чернівецької області.
За останні роки на Буковині відбулося якіс-

не перетворення симентальської породи в на-
прямі створення інтенсивного типу м’ясної ху-
доби з використанням генофонду м’ясних комо-
лих сименталів американської та австрійської
селекцій. У 1999 р. для державного підприєм-
ства дослідного господарства «Чернівецьке»
було розроблено програму і рекомендації з
формування та інтенсифікації м’ясного скотар-
ства. В них затверджено єдині схеми поліпшен-
ня поголів’я симентальських корів і телиць з
використанням американських м’ясних плід-
ників з високою енергією росту.
У господарствах області (Герцаївського райо-

ну) материнську симентальську частину стада
поліпшували американськими, канадськими та
австрійськими плідниками м’ясного напряму
продуктивності.
Високий рівень годівлі корів з витратами по

40 ц і більше кормових одиниць на корову за
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рік дає змогу використовувати м’ясних плідників
для одержання вже в ІІ поколінні тварин поліп-
шуючої створюваної української симентальсь-
кої м’ясної породи нового типу.
Результати досліджень. Середня жива ма-

са корів м’ясного комолого симентала нової ге-
нерації в племінному заводі «Чернівецький»
становила: у віці 3 роки — 485 кг (15 гол.), 4 —
539 кг (25 гол.), 5 років і старше — 581 кг (120
гол.), у середньому по стаду — 571 кг (160
гол.), тобто коливалася в межах 485—581 кг, у
середньому — 571 кг, а окремі рекордистки
мали живу масу близько 800 кг. Під час ство-
рення нового м’ясного типу симентала для пе-
редгір’я Карпат великого значення надавали
формуванню вікової структури живої маси ста-
да як одному з факторів високої м’ясної про-
дуктивності. Вважаємо оптимальним, коли ко-
рови-первістки мають живу масу 485 кг (І роз-
телення), 539 кг (ІІ), 581 кг (ІІІ розтелення).
Для досягнення такої живої маси корів по-

трібно поліпшити вирощування ремонтного мо-
лодняку і вводити в стадо 30% і більше перві-
сток у розрахунку на 100 корів та вирощувати
для цього по 30—35 телиць в умовах регіону.
Робота з формування симентальської м’яс-

ної худоби комолого типу в основному прово-
диться в племзаводі «Чернівецький» Герцаїв-
ського району під методичним керівництвом

Формування м’ясного комолого типу
симентальської породи для передгір’я Карпат

науковців сектору селекції та технології Буко-
винського інституту АПВ та лабораторії селекції
м’ясних порід Інституту розведення і генетики
тварин на поголів’ї 160 корів.
Унаслідок виконаної роботи сформовано

стадо в кількості 425 гол. симентальської м’яс-
ної худоби нового генотипу з високою енергією
росту — 900—1150 г на добу на підсисі в літній
період і 900 г за повний цикл вирощування із
забійним виходом 62% при витратах корму на
1 кг приросту 7,5 к. од.
Визначено молочну продуктивність корів си-

ментальської м’ясної породи за розтеленнями
у племзаводі «Чернівецький» (табл. 1).
Установлено, що молочна продуктивність

корів (жива маса телят у 210 днів) у ІІІ розте-
ленні становить 230 кг, що на 9 кг (4%) більше,
ніж у ровесників І розтелення. Жива маса те-
лят за всіма розтеленнями відповідає стандар-
ту 1-го і еліта класів згідно з новими вимогами
для м’ясної худоби.
Отже, дослідженнями встановлено високий

генетичний потенціал м’ясної продуктивності
молодняку створюваної симентальської м’ясної
породи американської селекції в період підси-
су як у літній, так і в стійловий періоди виро-
щування в кормових умовах передгірної зони
Карпат.
З метою характеристики екстер’єру проведе-

но комплексну оцінку маточного поголів’я 108
телиць і 204 корів. Визначено проміри основ-
них статей тіла (табл. 2).
Дослідженнями виявлено (див. табл. 2), що

ремонтні телиці в усі вікові періоди дещо від-
стають у розвитку згідно з вимогами до симен-
тальської м’ясної худоби.
Відставання в рості пояснюється погіршен-

ням в останні 2 роки умов годівлі, як результат
нестабільного отримання врожаю зеленої маси
на пасовищах через безліч причин (засуха, не-
достатня матеріальна база). Як наслідок —
висота в холці первісток сягає лише 122—126 см.
Завдяки поліпшенню рівня годівлі й утриман-

ня корів, порівняно з молодняком, відставання

 І 15 221

 ІІ 25 224

 ІІІ 74 230

Середнє
по стаду 104 225

Корови

Отелення:

  І 39 124 130 39,1 65 180 140

  ІІ 91 126 132 39,6 67 182 144

  ІІІ 74 128 133 40,3 68,4 184 146

Усього по стаду 204 126 131,5 40 67 182 143

Телиці віком, міс.:

  15 25 110 116 36 57 152 119

  18 13 115 122 37 59 160 127

1. Молочна продуктивність корів у племзаF
воді «Чернівецький»

Отелення

Середня жива маса
1 гол. молодняку (у 210 днів), кг

2. Особливості корів і телиць за промірами в племзаводі «Чернівецький»

Показник
Висота, смКількість

тварин,
гол.

Коса довжина
тулуба

(стрічкою), см

Обхват
грудей, см

Глибина
грудей, см

Ширина
грудей, смв холці в крижах

Жива маса, кгКількість голів
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Формування м’ясного комолого типу
симентальської породи для передгір’я Карпат

в рості частково компенсується, і в середньо-
му по стаду висота в холці становить 131,5 см
(за рахунок поголів’я ІІ і старших отелень).
В основному тварини добре розвинені. Змен-

шується характерна для м’ясних сименталів
велика різниця між висотою в холці і крижах. З
віком грудна клітка збільшується в ширину і
глибину, про що свідчить коса довжина тулу-
ба, яка у помісних первісток становить 140 см,
а у повновікових корів старше ІІІ розтелення —
146 см, що на 6 см (4,3%) більше, ніж у пер-
вісток.
Тварини нового типу симентальської м’ясної

худоби мають міцну конституцію, добре розви-
нений тулуб у висоту, глибину, ширину. Пра-
вильний розвиток крижів у м’ясних тварин має
велике значення, оскільки в цій ділянці розмі-
щені статеві органи у самок, а також добре роз-
винена мускулатура, тобто можна отримати
більше м’яса вищого сорту.
Дослідженнями доведено, що у помісних

тварин за м’ясним сименталом американської

та канадської селекції, які вирощуються в пе-
редгір’ї Карпат, енергія росту становить 971 г
за весь період вирощування. Середньодобові
прирости живої маси молодняку свідчать про
високі потенційні можливості енергії росту вже
в першому поколінні. Так, у літній період вона
становить 950—1182 г, у кращих тварин —
1080—1250 г у підсисний період до 6-місячно-
го віку без підгодівлі концкормами в пасовищ-
ний період.
Народжений молодняк оцінюють не лише за

енергією росту, а й за пропорційністю будови
тіла. Добирають тварин з прямими широкими
спиною і попереком і добре розвиненою зад-
ньою третиною тулуба. Визначено зміни живої
маси бугайців і теличок за віковими періодами
в племзаводі «Чернівецький» (табл. 3).
У перспективі в нашій роботі основні зусил-

ля спрямовуватимуться на підвищення показ-
ників м’ясної продуктивності тварин, поліпшен-
ня материнських ознак, відтворної здатності та
імунітету.

Новонароджені 58 32 52 30

Жива маса, кг у віці:

  210 днів 13 217 30 201

  8 міс. 45 241 22 235

  12  » 39 385 41 338

  15  » 20 475 31 353

  18  » 2 515 37 435

Дослідженнями доведено, що тварини нової
популяції м’ясних сименталів мають міцну
конституцію, добре розвинені м’ясні форми

Висновки

(пряму широку спину і поперек та задню час-
тину тулуба) і добре адаптовані до умов пе-
редгірної зони Карпат.
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Найбільшого практичного використання се-
ред біотехнологічних методів, пов’язаних з ма-
ніпуляціями з ембріонами, набула їх транс-
плантація телицям-реципієнтам. Стримуваль-
ними чинниками інтенсифікації методу є
недостатня кількість морфологічно придатних
до трансплантації ембріонів, незначна або
відсутня реакція суперовуляції у корів-донорів
під час її стимуляції екзогенними гонадотроп-
ними гормонами. Тому розробка способів до-
бору корів у донори є актуальною, оскільки дає
змогу підвищити економічну і селекційну ефек-
тивність методу трансплантації ембріонів.
Нині добір корів проводять на підґрунті про-

гнозування результатів суперовуляції після гор-
мональної обробки донорів. Розроблено знач-
ну кількість різних способів визначення морфо-
функціонального стану яєчників, що дає змогу
прогнозувати реакцію тварин на введення го-
надотропних гормонів. Так, добір донорів з кон-
центрацією естрадіолу у крові на 6-й день ста-
тевого циклу на рівні 2,3 нг/мл і подальше його
зниження на 7-й день у 1,5—4,5 раза є гаран-
тією добрих результатів суперовуляції [3, 5].
Установлено, що реакція суперовуляції від-

будеться, якщо функціонування жовтого тіла
яєчника забезпечить концентрацію прогестеро-
ну в організмі донорів на рівні більше 2 нг/мл
[2]. Прогнозують результати суперовуляції у
корів також за визначенням умісту естрадіолу
і прогестерону у крові [4, 6].
Розроблено спосіб добору корів-донорів за

алергічною реакцією на внутрішньошкірне вве-
дення окремих стероїдних гормонів (естрадіо-
лу та прогестерону), що свідчить про окремі
патології яєчників, які корелюють з гормональ-
ним фоном організму [1].
Отже, при запропонованих способах добо-

ру корів у донори використовують функціональ-
ний стан яєчників, який оцінюють за динамікою
статевих гормонів та алергічною реакцією на їх
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внутрішньошкірне введення. Ці трудомісткі спо-
соби потребують додаткових фінансів та вико-
ристання лабораторного обладнання.
Мета досліджень — розробка ефективнішо-

го способу добору корів у донори без додатко-
вих затрат фінансів і праці.
Методика досліджень. Досліди проводили

на базі ВП Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України «Вели-
коснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка», «НДГ
Ворзель» та ВАТ «Пуща-Водиця» на коровах
української чорно-рябої молочної породи. Для
досліду було відібрано 53 корови 4—6-річного
віку, живою масою 500—550 кг з надоєм за най-
вищу лактацію 4500—5600 кг молока, умови
годівлі та утримання яких відповідали зоотех-
нічним нормам.
З метою синхронізації статевої охоти коро-

вам внутрішньом’язово вводили синтетичний
аналог простагландину F2α-клопростенол у ви-
гляді препарату естрофан® (фірма «BIOVETA»
Чеська Республіка) у дозі 2 мл на 1 гол. Для
стимуляції множинної овуляції на 10-й день
статевого циклу інтрамускулярно ін’єктували
донорам препарат гонадотропіну сироватки же-
ребних кобил (ГСЖК) — folligon® (фірма «INTE-
VET», Нідерланди), однієї серії (А002А01), у
дозі 2,5—3 тис. М.О. Через 48 та 72 год. після
введення гонадотропіну, коровам-донорам ін’єк-
тували внутрішньом’язово препарат естрофан®

у дозі 2 мл на 1 гол. Осіменіння проводи че-
рез 48 год. після введення першого лютеолі-
тичного препарату, заморожено-відтаєною спер-
мою одного бугая, що мала в дозі не менше 15
млн сперматозоїдів з прямолінійно-поступаль-
ним рухом, цервікальним методом з ректаль-
ною фіксацією шийки матки, тричі з інтервалом
у 12 год.
Згідно з методикою трансплантації гонадо-

тропні гормони розпочинають вводити коровам
з 8—14-го дня статевого циклу і лише за умо-
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ви наявності на одному з яєчників жовтого тіла.
Облік днів статевого циклу проводять від ста-
тевої охоти, день якої є нульовим. Тому у групі
відібраних корів проводять стимуляцію стате-
вої охоти з метою синхронізації статевих цик-
лів, для чого тваринам уводять аналоги про-
стагландину за умови наявності на яєчнику
жовтого тіла. У дослідженнях проводили мор-
фологічну оцінку саме жовтого тіла яєчників у
корів на цьому етапі.
Групи формували за результатами мор-

фологічної оцінки жовтого тіла яєчника під час
ректальних досліджень матки нетільних корів,
відібраних у донори. За умови, якщо верхів-
ка жовтого тіла виходила за межі яєчника
до 0,5 см, його позначали «+» (І група), від 0,5
до 1 см «++» (ІІ група), 1 см і більше «+++» (ІІІ
група).
Результати досліджень свідчать, що після

введення естрофану через 48 год. статеву охо-
ту виявили у 60% корів. При цьому в групах
корів з жовтими тілами, верхівка яких виходи-
ла за межі яєчника понад 0,5 см, прореагува-
ло проявом статевої охоти на екзогенний про-
стагландин майже вдвічі більше самок, ніж у
групі тварин із меншим жовтим тілом.
Після синхронізації статевих циклів у доно-

ри було відібрано 28 корів, з них 82% прореа-
гувало суперовуляцією на введення ГСЖК. У
групах донорів, у яких жовті тіла на яєчнику
оцінили перед синхронізацією в «++» і «+++»,

Новий спосіб добору корів
у донори ембріонів для трансплантації

суперовуляцією прореагувало більше на 11,8
та 20,8% тварин, ніж у групі з одним «+».
У донорів із різних груп різниця за рівнем

суперовуляції та кількістю неовульованих фо-
лікулів була в межах похибки. Проте у групах
донорів з більшим жовтим тілом перед синхро-
нізацією, серед отриманих ембріонів, придат-
них до пересадження, було більше на 25,7 та
36,2%, ніж у самок з меншою залозою.
Корови-донори, у яких перед синхронізацією

статевої охоти верхівка жовтого тіла виходила
за межі яєчника на 0,5 см і більше, ліпше реа-
гують на ГСЖК і при цьому від них можна от-
римати більшу кількість придатних до пересад-
ження ембріонів.
Отже, перед синхронізацією статевої охоти

у корів, яких відбирають у донори, потрібно під
час ректальних досліджень яєчника визначати
розмір верхівки жовтого тіла. У донори слід
відбирати корів, у яких верхівка виходить за
межі яєчника на 0,5 см і більше. Серед корів з
меншою верхівкою жовтого тіла треба провес-
ти повторний добір у донори під час наступно-
го статевого циклу.
Цей спосіб добору корів у донори ембріонів

для трансплантації за розміром верхівки жов-
того тіла яєчника перед синхронізацією стате-
вих циклів простий, ефективний, не потребує
додаткових затрат праці та фінансів, і викону-
ється під час одного з багатьох технологічних
елементів методу трансплантації ембріонів.

Корови-донори, у яких перед синхронізацією
статевої охоти верхівка жовтого тіла вихо-
дила за межі яєчника на 0,5 см і більше, кра-

Висновки

ще реагують на ГСЖК і при цьому від них
можна отримати на 26—36% більше придат-
них до пересадження ембріонів.
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ЕКОЛОГОFАДАПТИВНІ
ВЛАСТИВОСТІ НОВОЇ
КОНСТАНТНОЇ ЛІНІЇ ОЗИМОГО
ТРИТИКАЛЕ СОРТУ ПШЕНИЧНЕ

Дано характеристику новоствореній екологоF
адаптивній константній лінії озимого тритикале
Пшеничне, у якій поєднано ознаки високої
посухостійкості, стійкості до ряду хвороб і
шкідників зернових культур, регенераційної
здатності до умов перезимівлі, стабільної
продуктивності з високими кількісними та якісними
параметрами врожаю зерна.

Удосконалення зернових
культур методами селекції дало
змогу створити нові високо-
продуктивні сорти й гібриди,
здатні в різних ґрунтово-кліма-
тичних умовах давати високі й
стабільні врожаї [2, 3]. Однак
генетичний потенціал госпо-
дарсько цінних ознак усередині
родів має межі. Селекціонерам
стає дедалі складніше поєдну-
вати на внутрішньородовій ос-
нові в рамках одного сорту такі
нерідко важкоузгоджені ознаки
й властивості, як високі зимо-
стійкість і посухостійкість, про-
дуктивність зерна й зеленої
маси, комплексний імунітет до
хвороб і шкідників, біологічна
повноцінність урожаю (високий
уміст білка, незамінних аміно-
кислот тощо). Поєднання в од-
ному гібриді високого потенціа-
лу продуктивності й відмінних
хлібопекарських якостей пше-
ниці з високою стійкістю до еко-
логічних факторів і високих біо-
логічних якостей білка жита
відкриває широкі можливості
для селекційного вдосконалю-
вання пшениці. Успіхи генетиків
дали можливість селекції рос-
лин вийти за межі одержання
сортів і гібридів лише всередині
виду й створювати нові бо-

танічні види й роди. Одним з та-
ких найбільших досягнень се-
лекції є створення Triticosecale
Wittmack ex. A. Camus — ново-
го ботанічного роду, злакової
культури зернового й кормово-
го значення, що має ряд цінних
властивостей. Пшенично-житні
амфідиплоїди — молоді в ево-
люційному плані рослинні фор-
ми й мають певні недоліки: не
завжди достатня зимостійкість,
важко відділяється зерно від ко-
лоска, висока череззерниця,
низька якість борошна тощо.
Тому нова сільськогосподарсь-
ка культура за рядом важливих
господарських ознак потребує
селекційної доробки.
Мета роботи — створити

вихідний матеріал озимого три-
тикале з добре вираженими
еколого-адаптивними властиво-
стями та відмінними показника-
ми якості зерна, показати здат-
ність сортозразків протистояти
негативним абіотичним, біотич-
ним і антропогенним факторам
навколишнього природного се-
редовища.
Матеріали та методи дос-

ліджень. Селекційну роботу зі
створення вихідного матеріалу
озимого тритикале проводили
на Носівській селекційно-

Рис. 1. Колос, прапорцевий
листок озимого тритикале
сорту Пшеничне

дослідній станції (СДС) Черні-
гівського ІАПВ УААН. Відібра-
ний посівний матеріал з ознака-
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ГЕНЕТИКА,
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Еколого-адаптивні властивості нової
константної лінії озимого тритикале сорту Пшеничне

повторність досліду — 6-разо-
ва. Ґрунт — чорнозем вилугува-
ний малогумусний легкосуглин-
ковий. Виробничі випробування
проводили на чорноземах Но-
сівської СДС і дерново-серед-
ньопідзолистих супіщаних грун-
тах Інституту сільського госпо-
дарства Полісся УААН.
Результати досліджень.

04.12.2006 р. на підставі повно-
важень, наданих Українською
академією аграрних наук, Інсти-
тут рослинництва ім. В.Я. Юр’є-
ва і Національний центр гене-
тичних ресурсів рослин України
видали авторське свідоцтво на
зразок генофонду тритикале
озиме лінія Пшеничне, зареєст-
рованого під номером Націо-
нального каталогу ИА 0602338.
Автори лінії — В.І. Москалець,
В.В. Москалець. Тритикале ози-
ме Пшеничне — константна
лінія пшеничного типу розвитку,
гексаплоїд, належить до різно-
видності erуtroalbum, скоростиг-
лий (фаза колосіння розпочи-

Рис. 2. Зерно озимого триF
тикале сорту Пшеничне

см

Середнє за 2002—2004 рр.
АДМ 11 Контроль (без добрив) 4,2 27,8 12,8

N30P30K30 4,5 30,0 13,5
N45P30K30 4,9 29,3 13,8
N60P30K30 7,1 30,9 14,9
N90P30K30 8,0 31,6 15
N120P30K30 9,0 32,2 15,6

  НІР05, т/га, % 0,6 0,9 0,2
Пшеничне Контроль (без добрив) 3,8 28,5 13,5

N30P30K30 4,2 29,7 13,9
N45P30K30 4,8 29,9 14,5
N60P30K30 6,8 31,7 14,4
N90P30K30 7,5 32,5 14,9
N120P30K30 8,4 33 15,5

  НІР05, т/га, % 0,4 1,2 0,4
Середнє за 2006—2008 рр.

Амфідиплоїд 256 Контроль (без добрив) 4,0 11,4
N30P30K30 4,9 12,1
N60P30K30 6,1 13,5
N90P30K30 6,9 13,6
N120P30K30 6,2 14,2

  НІР05, т/га, % 0,5 0,2
Пшеничне Контроль (без добрив) 3,6 12,5

N30P30K30 4,5 12,9
N60P30K30 5,4 13,4
N90P30K30 7,1 13,9
N120P30K30 7,5 14,5

  НІР05, т/га, % 0,6 0,1

1. Вплив мінеральних добрив на кількісні та якісні параметри врожаю зерна озимого тритиF
кале (Носівська СДС)

Уміст у зерні, %
Сорт Варіант системи

удобрення
Урожайність
зерна, т/га «сирої» клейковини білка

ми морозостійкості висівали в
селекційному, конкурсному та
екологічному розсадниках сор-
товипробування згідно з мето-
дикою польового досліду [1].
Загальна площа дослідної
ділянки в дрібноділянкових по-
сівах — 12 м2, облікова — 10 м2,
виробничих — 1—5 га; розміщен-
ня ділянок — рендомізоване,

0

1

2

3

4

5

6

нається у ті самі строки, що й
пшениці озимої сорту Донська
напівкарликова). Кущ напівроз-
логий, відзначається серед-
ньою кущистістю (кількість про-
дуктивних стебел — 3 шт., у за-
гущених посівах формує 1—2
шт. на рослину, зріджених —
понад 4 шт. Фоліарний апарат
представлений середніми, лан-
цетоподібними пластинками,
прапорцевий листок — прямо-
стоячий, довжиною 10—15 см,
шириною до 1,8 см, без воско-
вого нальоту, зеленувато-сала-
тового кольору. Колос — білий,
товстий, остистий (ості прямі,
довгі, нерозгалужені), пірамі-
дальний, щільний, довжиною
14—18 см, неламкий, багато-
квітковий — 3—4 шт. (рис. 1).
Стебло міцне, потовщене під
колосом, висотою до 100 см.
Зернівка середньої величини,
виповнена, гладенька, червона,
з добре розвиненим чубком,
крупна, з масою 1000 шт. —
49—52 г, довжиною — 7—9 мм,
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Еколого-адаптивні властивості нової
константної лінії озимого тритикале сорту Пшеничне

Пшениця озима Поліська 90 1,7 12,3 22,4 35,2 29,9
Жито озиме Боротьба 3,3 11,8 12,0 22,8 13,3
Тритикале озиме АД 3/5 2,8 11,0 12,4 48,2 31,4
       »      АДМ 11 2,2 9,9 13,5 21,7 14
       »      Амфідиплоїд 256 2,4 10,8 14,0 33 21
       »      Пшеничне 2,0 12,0 45,0 37 48,2
  НІР05, т/га, %, кБк/кг 0,11 0,3 0,9 2,4 5,1

шириною — до 3 мм, пшенич-
ного типу розвитку (рис. 2).
На стаціонарних ділянках Но-

сівської СДС з 2002 по 2008 рр.
проведено дослідження з вив-
чення екологічної пластичності
лінії Пшеничне щодо погодно-
кліматичних факторів, хвороб і
шкідників зернових, строків і норм
висіву та забезпечення різними
дозами мінеральних добрив. Ре-
зультати досліджень, які харак-
теризують лінію, коливаються
за роками, зокрема показники
резистентності до абіотичних і
біотичних факторів (табл. 1).
Результати, наведені в табл.

1, свідчать про те, що незалеж-
но від фону мінеральних доб-
рив тритикале Пшеничне за
врожайністю зерна поступаєть-
ся сортам-стандартам, але кон-
курує та перевищує за показни-
ками якості зерна — умісту «си-
рої» клейковини та білка. Слід

звернути увагу на стійкість три-
тикале сорту Пшеничне до ви-
лягання, зокрема в разі застосу-
вання N90P30K30 та N120P30K30.
За морозостійкістю тритика-

ле озиме Пшеничне займає
проміжне місце між озимою
пшеницею і житом, витримує
зниження температури на гли-
бині залягання вузла кущіння
до –17—18°С, в окремих випад-
ках — –20°С, а за зимостійкістю
наближається до кращих сортів
пшениці озимої. Для лінії спри-
ятливою реакцією ґрунтового
розчину є слабокисла або
близька до нейтральної (рН
5,8—6,5). Зміна показників рН
ґрунтового розчину з 5 до 6,5
забезпечує збільшення урожай-
ності зерна на 14—25%.
Добре зарекомендувало се-

бе тритикале Пшеничне й на
дерново-середньопідзолистих
ґрунтах Житомирського Поліс-

У результаті селекційної роботи одержа-
но нову лінію озимого тритикале Пшеничне,
скоростиглу (фаза колосіння розпочинається
в ті самі строки, що й пшениці озимої сорту
Донська напівкарликова) з господарсько цінни-
ми еколого-адаптивними властивостями,

Висновки

високими і середніми показниками врожайнос-
ті та якості зерна.
Показано, що нову лінію не рекомендовано

вирощувати за умов радіаційного забруднен-
ня території, тому що вона проявляє ознаки
фіторемедіатора.

2. Урожайність зерна сортозразків озимого тритикале в умовах стаціонарного досліду теF
риторії Житомирського Полісся (Коростенський рFн., с. Грозине, 2007—2008 рр.)

Питома активність зерна за, кБк/кг

торієм-232цезієм-137 радієм-226
Культура, сорт

Урожайність
зерна, т/га

Уміст білка,
%

ся, зокрема після зайнятого па-
ру (вико-овес на зелений корм)
порівняно з іншими сортами
тритикале озимого (табл. 2).
За щільності забруднення

дерново-середньопідзолистих
супіщаних ґрунтів радіоцезієм
— 137,2 кБк/м2 (3,7 Кі/км2) збіль-
шується питома активність зер-
на лінії Пшеничне за 137Cs по-
рівняно з іншими зерновими. За
умов Житомирського Полісся
виявлено негативну реакцію
цієї лінії на ранні строки сівби,
оскільки для оптимальної підго-
товки до суворих зимових умов
сходи тритикале потребують
40—60 діб вегетації. Тому три-
тикале сорту Пшеничне реко-
мендовано висівати в середині
та кінці оптимальних строків
сівби пшениці озимої залежно
від кліматичних та едафічних
параметрів агроекосистем Ук-
раїни сіяння тритикале озимого.

1. Методика державного сортовипробування
сільськогосподарських культур (зернові, круп’яні та
зернобобові культури)/За ред. В.В. Волкодава. —
К., 2002. — Вип. 2. — С. 64—66.
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РЕКОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ
БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ КАРТОПЛІ
У СЕЛЕКЦІЇ НА КОМПЛЕКС ОЗНАК

Висвітлено питання рекомбінації ознак у
потомстві від схрещування різних батьківських
форм. У результаті вивчення популяцій на
перших етапах селекції виділено комбінації з
поєднанням високих показників ознак. На етапі
основного випробування виділено гібриди
картоплі з комплексом корисних ознак.

Велике значення для селекції має рекомбі-
нація, оскільки вона є основним джерелом ге-
нетичної мінливості.
У процесі рекомбінації відбувається пере-

розподіл генетичного матеріалу батьківських
форм у потомстві, що призводить до появи но-
вих генотипів, тобто зумовлює спадкову мін-
ливість живих організмів [3].
Генетичною рекомбінацією може бути будь-

який процес, що забезпечує появу потомків з
новим поєднанням 2-х або більшої кількості
спадкових факторів, за якими різняться їхні
батьківські форми [2]. Реципрокні обміни між
генетичними комплексами відіграють вирішаль-
ну роль у популяційній генетиці та селекції, зу-
мовлюючи утворення нових комбінацій генів з
різною селекційною цінністю [6].
При створенні нових сортів з високою стій-

кістю проти хвороб та несприятливих факторів
навколишнього середовища також широко за-
стосовують методи традиційної селекції: гібри-
дизацію, рекомбінацію та відбір [3, 6].
У селекції картоплі на фітофторостійкість

основну увагу надають відбору рекомбінантних
форм з високою стійкістю листя і бульб [2, 6].
Частота появи рекомбінантних форм зале-

жить від ступеня стійкості батьківських форм,
їхньої комбінаційної здатності за урожайністю
й іншими ознаками та типу схрещувань [1, 5].
Високий вихід рекомбінантних форм спосте-

рігається серед потомства, отриманого від
батьківських форм міжвидового походження [5].
Залучення у гібридизацію сортів, створених на
багатовидовій основі, сприяє підвищенню час-
тоти вищеплення рекомбінантних форм.
Мета досліджень — виявити рекомбінацій-

ну здатність окремих батьківських форм у се-
лекції на комплекс ознак та виділити комбіна-
ції схрещувань з поєднанням високих показни-
ків цих ознак, вивчити і відібрати селекційний
матеріал з високими показниками комплексу оз-
нак.
Методика досліджень. У роботі вивчали

популяції першого бульбового покоління, одер-
жані на основі схрещування сортів різного по-

ходження і міжвидових гібридів та селекційний
матеріал на етапах селекції. Потомство оціню-
вали за частотою проявлення корисних ознак
та рекомбінантів з поєднанням ознак, які мо-
жуть бути використані в селекції на комплекс
ознак.
Вивчення і відбір селекційного матеріалу

проводили на полях селекційної сівозміни Ін-
ституту картоплярства УААН згідно з методич-
ними рекомендаціями [4].
Результати досліджень. Урожайність по-

томства різних комбінацій схрещувань у першо-
му бульбовому поколінні коливалась від 630 до
770 г/кущ і залежала від батьківських форм. У
комбінації, де як материнську форму викорис-
тано середньостиглий сорт Барбара, кращі ре-
зультати в першому бульбовому поколінні за
середньою урожайністю і кількістю високовро-
жайних генотипів ( > 1000 г/кущ) було отрима-
но тоді, коли запилювачем був середньостиг-
лий сорт Уніта. При цьому отримано достатню
кількість генотипів з кількістю бульб 12—15 шт.
з куща, середньою масою 70—90 г та високою
стійкістю проти фітофторозу. Виявлено 3,1%
рекомбінантів з поєднанням високих показників
зазначених ознак. Проте при використанні за-
пилювачем багатовидового гібрида 90.734/22
кількість фітофторостійких нащадків і рекомбі-
нантів з комплексом ознак зростала.
При використанні материнською формою се-

редньостиглого сорту Слов’янка високі показ-
ники за середньою урожайністю потомства і
вищепленням генотипів з урожайністю вище
1000 г/кущ, великою кількістю бульб (12—
15 шт. з куща), середньою масою бульби 70—
90 г, високою стійкістю проти фітофторозу
отримано тоді, коли батьківськими формами
були сорти Уніта, Білуга та міжвидовий гібрид
90.734/22.
Найбільшу кількість фітофторостійких гено-

типів отримано при використанні батьківською
формою міжвидового гібрида 90.734/22 та отри-
мано 4,2% рекомбінантів з поєднанням ознак.
Високі показники середньої урожайності по-

томства і вищеплення високоврожайних гено-
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Вихідні батьківські форми мають різну ре-
комбінаційну здатність при використанні їх у
селекції на комплекс ознак.
Високою рекомбінаційною здатністю від-

значаються батьківські форми з широкою ге-
нетичною основою міжвидового походження.
Виділено комбінації схрещувань, перспективні

Висновки

для селекції на поєднання корисних ознак: Бар-
бара×Агаве, Слов’янка×Білуга, Багряна× Ага-
ве, Барбара×90.734/22, Слов’янка×90.734/22,
Уніта×Білуга, Слов’янка×Уніта, Голдіка×Ти-
рас, 81.459с18×Агаве та селекційний матері-
ал, у якому поєднано високу врожайність,
крохмалистість та стійкість проти хвороб.

1. Букасов С.М. Основы селекции картофеля/
С.М. Букасов , А. Я.Камераз. — М., Л.: Сельхоз-
гиз, 1959. — 528 с.

2. Васильківський С.П. Рекомбінація генетично-
го матеріалу/С.П. Васильківський//Картопля. — К.,
2002. — Т. 1. — С. 149—156.

3. Жученко А.А. Рекомбинация в эволюции и
селекции/А.А. Жученко, А.Б. Король. — М.: Наука,
1985. — 485 с.

4. Методичні рекомендації щодо проведення

Бібліографія

досліджень з картоплею. — Немішаїве, 2002. —
182 с.

5. Росс Х. Селекция картофеля. Проблемы и
перспективы/Х. Росс. — М.: Агропромиздат, 1989.
— 183 с.

6. Симаков Е.А. Селекция картофеля в России.
История, общие тенденции и достижения/Е.А. Си-
маков, И.М. Яшина, Н.П. Склярова//Картофеле-
водство в России: актуальные проблемы науки и
практики — М.: ФГНУ «Росинформпромтех», 2007.
— 192 с.

типів з великою кількістю бульб з куща, масою
бульби та стійкістю проти фітофторозу отрима-
но при використанні материнською формою
міжвидового гібрида 81.459с18, батьківською —
сортів Агаве і Білуга. При цьому отримано 4,1
і 4,3% рекомбінантів, у яких поєднуються високі
показники ознак.
При використанні батьківськими формами

сортів Альбатрос і Білуга високі показники от-
римано в прямих і зворотних схрещуваннях.
Для другого селекційного розсадника відіб-

рано 1,6—3,4% рекомбінантів з поєднанням
високих показників ознак.
На етапі основного випробування вивчали

селекційні номери — рекомбінанти, у яких по-
єднуються високі показники корисних ознак.
Так, у ранньостиглій групі виділено 3 се-

лекційні номери від схрещування сортів Бар-
бара×Агаве, Слов’янка×Білуга, Pg436×Удача. У
них поєднано високу врожайність — 226—
257 ц/га, крохмалистість — 15,8—19,1%, добрі
смакові якості — 4—4,1 бала, підвищену й ви-
соку стійкість проти фітофторозу — 7—8, аль-
тернаріозу і мокрої бактеріальної гнилі 6—
7 балів. Ці гібриди стійкі проти звичайного біо-
типу раку, а один із них — 05.72-11 (Барбара-
×Агаве) — і проти золотистої цистоутворюваль-
ної картопляної нематоди.

У середньоранній групі вивчали 5 генотипів
— рекомбінантів, отриманих від схрещування
батьківських форм Діна×Світанок київський,
Повінь×Обрій, Барбара×90.734/22, Меве×Ага-
ве. Вони характеризуються високою урожайніс-
тю — 230—259 ц/га, крохмалистістю — 16,1—
20,6%, добрими смаковими якостями — 4—4,8
бала, високою стійкістю проти фітофторозу —
7—8, альтернаріозу і мокрої бактеріальної гнилі
— 6—7 балів та незначним ураженням вірус-
ними хворобами. Гібриди також мають стійкість
проти звичайного біотипу раку і золотистої цис-
тоутворювальної нематоди.
У середньостиглій та середньопізній групах

вивчали 4 виділених номери — рекомбінанти,
отримані від схрещування батьківських форм
Голдіка×Талісман, Барбара×Агаве, Слов’ян-
ка×90.734/22, Уніта×Білуга. Вони характеризу-
ються високими показниками ознак: урожай-
ність — 222—281ц/га, крохмалистість — 18,3—
20,8%, смакові якості — 4,3—4,8 бала, стійкість
проти фітофторозу 7—8, альтернаріозу та мок-
рої бактеріальної гнилі — 6—7 балів, без ура-
ження вірусними хворобами. Мають стійкість
проти звичайного біотипу раку та картопляної
цистоутворювальної нематоди. Вивчення за-
значених селекційних номерів буде продовже-
но на наступних етапах селекції.

Рекомбінаційна здатність батьківських
форм картоплі у селекції на комплекс ознак
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ
ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ УТРИМАННЯ
КУРЕЙFНЕСУЧОК

Проаналізовано залежність показників якості
процесу утримання курейFнесучок у промислових
умовах. Розроблено математичні моделі
параметрів якості.

Створення енергоощадних систем управлін-
ня процесами утримання біологічних об’єктів
сільськогосподарського призначення в агро-
промислових спорудах для ефективного вироб-
ництва продукції потребує досліджень змін збу-
рюючих впливів на об’єкт управління, самого
біологічного об’єкта — його життєдіяльності,
продуктивності та їх взаємозв’язку [2]. Це сто-
сується і систем управління умовами утриман-
ня курей-несучок у промисловому пташнику.
Вивчення залежності показників якості щодо

процесу утримання у промислових спорудах ку-
рей-несучок (несучість, приріст маси курей, ма-
са яєць, падіж і витрати кормів при утриманні
залежно від температури повітря в приміщен-
нях, де утримується птиця) базується на даних,
одержаних у лабораторних умовах за допомо-
гою зоотронів [3]. Ці показники за сталих пара-
метрів умов утримання птиці не пояснюють за-
лежність показників від зміни температури в
часі. Аналіз динаміки параметрів якості проце-
су утримання курей-несучок від температурних
коливань у наукових публікаціях майже
відсутній. Дослідження змін показників якості
можна простежити по результатах досліджень
[3], проведених у Хартумському університеті
(Республіка Судан) у 1972 р.
Аналіз динаміки змін показників якості про-

цесу утримання курей-несучок у виробничих
умовах (рис. 1), зафіксованих при експлуатації

дослідної системи управління [1], запропонова-
ної і створеної на кафедрі автоматики та робо-
тотехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка
НУБіП України у 2008 р. та встановленої на ДП
«Навчально-дослідний племінний птахівничий
завод ім. Фрунзе» (Крим), дав змогу визначити
деякі залежності цих показників від змін темпе-
ратури повітря.
Результати аналізу зміни річних природних

температурних полів у степовій зоні Кримського
півострова майже за 7 років (2002—2008 рр.)
спостережень показали, що межі температур-
них збурень перебувають у діапазоні від –25 до
+38°С, але тривалості перебування пташника
при певних значеннях з такого інтервалу мож-
ливих температур дуже різні (табл. 1).
З огляду на те, що у пташнику для регулю-

вання температури не передбачено опалення
та пристроїв для кондиціювання повітря, утри-
мувати птицю в комфортних температурних
умовах (18—22°С) можна при зовнішніх темпе-
ратурах від –5 до +30°С, які за тривалістю ста-
новлять близько 90% річного періоду утриман-
ня птиці. При цьому забезпечуються допустимі
концентрації шкідливих газів у пташнику. Під-
тримання комфортних умов у пташнику за та-
ких зовнішніх температурних збурень здійс-
нюється вентиляторами для повітрообміну
з урахуванням тепловиділення птиці. За тем-
ператур нижче –5°С, тривалість яких упродовж
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року не перевищує 7%, спостерігається зни-
ження температури повітря у пташнику та під-
вищення концентрації шкідливих газів, що при-
зводить до незначного зниження несучості ку-
рей, але не впливає на їх падіж. За підвищених
температур, що за тривалістю при річному
утриманні не може перевищувати 15%, має
місце зростання значення температури порів-
няно з комфортними умовами, не зважаючи на
роботу вентиляційного устаткування на повну
потужність.
Майже весь період (з листопада 2008 р. до

грудня 2009 р.) система забезпечувала ком-

Динаміка показників якості
процесу утримання курей-несучок

Рис. 1. Графік зміни показників якості процесу утримання курейFнесучок за період
16.12.2008—01.12.2009 рр.: 1 — фактичне споживання корму, г/(1 курка⋅⋅⋅⋅⋅1 доба); 2 — норF
мативне споживання корму, г/(1 курка⋅⋅⋅⋅⋅1 доба); 3 — фактична продуктивність курейFнесуF
чок, %; 4 — нормативна продуктивність курейFнесучок, %; 5 — фактична маса яйця, г; 6 —
нормативна маса яйця, г; 7 — фактичний падіж, %; 8 — нормативний падіж, %

від –25 до –20 0—5     0—0,06

від –20 до –15    0—104    0—1,2

від –15 до –10    0—178 0—2

від –10 до –50  96—315 1,1—3,6

від –5 до +30 7880—8136     90—92,9

від +30 до +35 430—893     4,9—10,2

більше +35 98—439 1,1—5

1. Сумарні річні тривалості перебування температури повітря за межами пташника у можлиF
вих діапазонах її зміни

Діапазон зміни
температури повітря, °С

Відсоток перебування температури
повітря у діапазоні (за рік), %

Сумарна річна тривалість перебування
температури повітря у діапазоні, годин

фортні умови утримання курей. Відхилення від
таких умов спостерігали упродовж майже 17
тижнів — з травня по серпень 2009 р. (рис. 2).
При цьому значні тривалі відхилення темпе-

ратури мали місце з 7 червня по 7 серпня. Мак-
симальні добові коливання температури по-
вітря у цей період були у межах 20—36°С. Від-
хилення середніх значень добової температури
від заданих 20°С становили 3—5°С.
Залежності показників якості біологічних об’єк-

тів від зміни температурних умов визначали за
даними, наведеними на рис. 2. Система управлін-
ня умовами утримання птиці у періоди з 28.04
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Рис. 2. Зміна температури повітря з 03.05.2009 по 17.09.2009 рр.: 1 — фактичне спожиF
вання корму, г/(1 курка⋅⋅⋅⋅⋅1 доба); 2 — планова продуктивність курейFнесучок, %; 3 — факF
тична продуктивність курейFнесучок, %; 4 — максимальне значення температури повітря проF
тягом доби, °°°°°С; 5 — середнє значення температури повітря протягом доби, °°°°°С; 6 — мінімальне
значення температури повітря протягом доби, °°°°°С
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2. Параметри коливань несучості курей за комфортних умов утримання

Значення
fi

2
№
п/п Дата Величина fi

відхилення
Значення

fi
2

№
п/п Дата Величина fi

відхилення
Значення

fi
2

№
п/п Дата Величина fi

відхилення

25 22.05 +0,003 0,000009

26 23.05 +0,003 0,000009

27 24.05 –0,006 0,000036

28 25.05 –0,003 0,000009

29 26.05 –0,012 0,000144

30 27.05 +0,003 0,000009

31 28.05 +0,003 0,000009

32 29.05 +0,004 0,000016

33 30.05 –0,004 0,000016

34 31.05 –0,006 0,000036

35 01.06 –0,006 0,000036

36 02.06 –0,005 0,000025

37 03.06 –0,004 0,000016

38 04.06 –0,003 0,000009

39 05.06 –0,003 0,000009

40 06.06 –0,002 0,000004

41 07.06 –0,001 0,000001

42 08.06 –0,001 0,000001

43 09.06 0 0

44 10.06 –0,001 0,000001

45 11.06 +0,001 0,000001

46 12.06 +0,001 0,000001

47 13.06 +0,001 0,000001

48 14.06 0 0

49 15.06 0 0

50 16.06 0 0

51 01.09 –0,001 0,000001

52 02.09 –0,001 0,000001

53 03.09 –0,001 0,000001

54 04.09 –0,001 0,000001

55 05.09 –0,001 0,000001

56 06.09 –0,001 0,000001

57 07.09 –0,001 0,000001

58 08.09 –0,001 0,000001

59 09.09 0 0

60 10.09 0 0

61 11.09 0 0

62 12.09 0 0

63 13.0 0 0

64 14.09 0 0

65 15.09 0 0

66 16.09 0 0

67 17.09 0 0

68 18.09 0 0

69 19.09 0 0

70 20.09 0 0

71 21.09 0 0

72 22.09 0 0

1 28.04 –0,002 0,000004

2 29.04 –0,003 0,000009

3 30.04 –0,003 0,000009

4 01.05 –0,011 0,000121

5 02.05 –0,002 0,000004

6 03.05 –0,001 0,000001

7 04.05 –0,001 0,000001

8 05.05 –0,001 0,000001

9 06.05 –0,001 0,000001

10 07.05 –0,001 0,000001

11 08.05 –0,001 0,000001

12 09.05 –0,001 0,000001

13 10.05 –0,001 0,000001

14 11.05 –0,007 0,000049

15 12.05 –0,012 0,000144

16 13.05 –0,01 0,0001

17 14.05 –0,01 0,0001

18 15.05 –0,01 0,0001

19 16.05 +0,001 0,000001

20 17.05 +0,002 0,000004

21 18.05 +0,002 0,000004

22 19.05 +0,002 0,000004

23 20.05 +0,003 0,000009

24 21.05 +0,003 0,000009

по 06.06.2009 р. та з 06.08 по 22.09.2009 р. ут-
римувала середнє значення температури у ме-
жах комфортної зони — 18—22°С. Як видно з
рис. 2, у ці періоди утримання курей-несучок
їхня несучість і споживання кормів відповідали
нормативним не зважаючи на те, що реальні
значення температури коливались у досить
значних межах (від 15 до 36°С). У ці часові про-
міжки мали місце незначні випадкові відхилен-
ня несучості птиці. У табл. 2 наведено статис-
тичні характеристики цих відхилень.
Середнє квадратичне відхилення випадко-

вих флуктуацій несучості курей становило σ ≅
0,00508 шт./(1 курка⋅1 доба), коефіцієнт варіації
— ν ≅ 0,52%. Тому слід вважати, що навіть
значні відхилення температури від комфортних
умов (якщо тривалість їх дії становить кілька
годин і не перевищує доби) не впливають на
несучість. Аналогічні висновки можна зробити
і щодо споживання кормів. У періоди з комфорт-
ними умовами утримання споживання кормів
відповідало нормативним значенням навіть без
флуктуацій.

Як видно з рис. 2, перше відхилення серед-
ньої температури від верхньої межі комфорт-
ної зони спостерігали з 07.06 до 13.06 і стано-
вило у середньому 25 °С. Вплив такого відхи-
лення на несучість курей виявився лише через
8 діб після його появи. Зміщення на 7—8 діб
спостерігали і надалі внаслідок зміни усеред-
нених температурних параметрів. При цьому
зміна проходила поступово і наростала з ча-
сом. Усталене значення несучості курей на-
ступало через 12—20 діб. Приблизно таку саму
динаміку впливу на несучість курей спостеріга-
ли і в дослідженнях, описаних у [4].
Динамічні елементи, які запізнюються з ре-

акцією на вхідне збурення і поступово за пев-
ний час досягають свого усталеного значення,
моделюються динамічною характеристикою
інерційної ланки із запізненням. Передаточна
функція останньої визначається за формулою:

    
   sk
W s e .

Ts 1


 (1)
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лених значень приймаємо величину запізнен-
ня рівною τ=8 добам, а інерційність — Т=5 діб.
Коефіцієнт передачі k у (1) визначається за

допомогою залежності зміни добової несучості
однієї курки від усталених значень температу-
ри повітря при утриманні. Як видно з графіків
(рис. 2), усталеним значенням температури
повітря характеризується період з 28.06 до
28.07 (тривалість — 31 доба), середні значен-
ня температури коливались навколо значення
25°С. При цьому несучість курей знизилась на
0,045 шт. яєць/(1 курка⋅1 доба) — з 0,96 до
0,915 шт./(1 курка⋅1 доба). У зв’язку з тим, що
на графіках рис. 2 усталених ділянок з відхи-
ленням середньої температури повітря більше
не було, нами усереднювались значення тем-
ператури на періодах від 07.06 до 22.06 (три-
валість — 15 діб) та від 28.07 до 08.08 (три-
валість — 11 діб), що дало можливість оціни-
ти зниження несучості курей при 22 і 23°С, яка
становила відповідно 0,015 і 0,02 шт./(1 курка⋅1
доба). Наближену залежність зміни несучості

Рис. 3. Залежність несучості курей від устаF
лених значень температури (для визначення
коефіцієнта передачі динамічних характериF
стик несучості від температури у часі)
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Рис. 4. Залежності зміни несучості курей при різних апроксимаціях температури повітря
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За даними попереднього аналізу затримок
на вхідні сигнали та періоду досягнення уста-
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від змін середньодобової температури повітря
у пташнику наведено на рис. 3.
Для перевірки адекватності прийнятої ди-

намічної моделі та перевірки відповідності екс-
периментальних даних наведеним вище припу-
щенням побудовано теоретичну модель зни-
ження несучості курей за період з 07.06 до
07.08.2009 р. за різних періодів усереднення
середньодобової температури. Побудовано
теоретичні криві при 1-, 2-тижневому та 2-рів-
невому усередненнях температури повітря з
періодом часу в 12 тижнів. На рис. 4 показано
тривалість періодів при однотижневому усе-
редненні суцільною лінією, двотижневому —
пунктиром, дворівневому — штрихпунктиром.
Результати розрахунків зміни несучості курей
наведено на рис. 4, де крапками нанесено екс-
периментальні дані, хрестиками — дані при
однотижневому усередненні, колами — при
двотижневому, трикутниками — при дворівне-
вому.
Графіки зміни несучості курей показали, що

при збільшенні інтервалу усереднення темпе-
ратури повітря ідентичність експериментальних

Динаміка показників якості
процесу утримання курей-несучок

і теоретичних значень зміни несучості погір-
шується.
Для оцінки адекватності теоретичних і екс-

периментальних змін несучості було визначе-
но статистичні характеристики різниць значень
несучості курей між розрахованою кривою при
однотижневому усередненні та результатами
експерименту (табл. 4). Середнє значення суми
цих різниць дорівнювало 0,00043 шт. яєць/
(1 курка⋅1 доба), що на порядок менше се-
редніх значень відхилень і практично близьке
до нуля. Середнє квадратичне значення різ-
ниць між теоретичною та експериментальною
кривими σ ≅ 0,00497 шт. яєць/(1 курка⋅1 доба)
збігається із середнім квадратичним відхилен-
ням флуктуацій несучості за комфортних умов
утримання. Отже, за такими статистичними по-
казниками слід вважати, що при однотижнево-
му усередненні математичних сподівань темпе-
ратурних флуктуацій запропонована модель
адекватна реальним змінам несучості курей,
хоча окремі теоретичні значення цього показ-
ника виходять за межі довірчого інтервалу
±0,005 шт. яєць/(1 курка⋅1 доба).

На показники якості процесу утримання ку-
рей-несучок не впливають добові коливання
температури повітря поза пташником з роз-
кидом 15—16°С за умови компенсації темпе-
ратурних збурень на рівні середнього за добу
значення.
Показники якості утримання курей (несу-

чість, приріст маси тіла курей та витрати
кормів) змінюються під дією тривалих відхи-
лень середніх значень добової температури.
При тривалій дії підвищеної середньодобо-

вої температури повітря спостерігається

Висновки

зниження споживання птицею кормів. Відхи-
лення температури повітря, які мали місце у
період дослідження, не вплинули на зміну маси
яєць та падіж птиці. Спостерігалось знижен-
ня маси тіла птиці на 3%, але після віднов-
лення заданих температурних параметрів
маса знову підвищувалась і не відрізнялась від
рекомендованої. Враховуючи тенденцію до зрос-
тання температурних максимумів на тери-
торії України та періодів їх тривалості, слід
розробити і застосовувати пристрої для кон-
диціювання повітря у промислових пташниках.
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Останнім часом у всьому світі зростає інте-
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землеробством незначні — близько 240 тис. га,
що становить 1,3% орних земель. Але в по-
дальшому сільськогосподарське виробництво,
яке претендує на відповідність агроекологічним
стандартам, поширюватиметься.
У науковій літературі накопичено значний

експериментальний матеріал щодо якості про-
дукції за органічної системи землеробства, але
недостатньо даних про екологію ґрунтів, зміни
їх поживного режиму, вміст і якість гумусу та
його загальні запаси.
Мета досліджень — дослідження транс-

формації ґрунтових властивостей чорноземів
типових за тривалого використання у системі
органічного землеробства та утримання їх під
перелогами.
Методи досліджень. Спостереження за змі-

ною гумусного стану чорнозему типового, його
фізико-хімічних властивостей, поживного режи-
му та екологічних функцій проводили у вироб-
ничих умовах. У Васильківському районі Київсь-
кої області на селітебній території с. Ксаверів-
ки вибрано 2 поряд розташовані земельні
ділянки загальною площею 0,4га кожна, але
різні за своїм використанням. На одній з 1995 р.
вирощують картоплю і овочеві культури, інша
— після виключення з фонду орних земель 15
років знаходиться у стані перелогу. На ній пе-
реважають злакові бур’яни, представлені рих-
ло та щільно кущовими формами. На 1-шу ді-
лянку через рік вносять 50 т/га підстилкового

гною і не застосовують засоби промислового
виробництва (мінеральні добрива, хімічні меліо-
ранти тощо). Оскільки досліджувані ділянки те-
риторіально близькі, тому можна стверджува-
ти, що ці ґрунти знаходяться в однакових ґрун-
тово-кліматичних умовах (клімат, рельєф,
ґрунтотворні породи) і різниця у зміні їхніх
фізичних і хімічних властивостей пов’язана,
насамперед, з унесенням гною, обробітком та
умовами використання. У подальшому при
аналізі стану змін основних чинників родючості
ґрунту репрезентовані дані перелогової ділян-
ки приймають за вихідний рівень і порівнюють
з аналогічними даними ґрунту з органічним
землеробством. Агрохімічний аналіз ґрунтів
здійснювали згідно із загальноприйнятими в
Україні методиками. Класифікацію грануломет-
ричних (механічних) елементів, їхній фракцій-
ний склад та вміст проводили за Н.А. Качинсь-
ким [4], зовнішню питому поверхню механічних
елементів визначали геометричним методом,
запропонованим В.П. Вершиніним [2], міцеляр-
ну питому поверхню — за методикою БЕТ з
доповненнями О.Д. Вороніна [3].
У статті застосовано індекси: ГВК — ґрунто-

во-вбиральний комплекс, ВМ — важкі метали,
ГДК — гранично допустимі концентрації.
Результати досліджень. Спостереження за

зміною гранулометричного складу ґрунту під
впливом систематичного внесення досить ви-
соких доз органічних добрив свідчать про зба-
гачення його мулистою фракцією та фракція-
ми дрібного піску, середнього і дрібного пилу
(табл. 1).
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Уміст механічних елементів, %

1 0,11 1,95 58,36 8,19 11,16 20,23 60,42 39,58 –

2 0,12 1,55 61,61 7,16 9,73 19,83 63,28 36,72 –

Зовнішня питома поверхня, м2/г

1 – 0,002 0,09 0,05 0,20 7,10 0,09 7,35 7,5

2 – 0,002 0,10 0,04 0,02 6,90 0,12 7,22 7,2

Внутрішня (міцелярна) питома поверхня, м2/г

1 – 0,02 0,99 0,39 3,50 17,20 0,92 21,62 22,54

2 – 0,02 1,04 0,35 2,81 16,30 0,97 20,68 21,65

Загальна питома поверхня, м2/г

1 – 0,04 1,08 0,44 3,70 24,30 1,01 28,97 29,98

2 – 0,04 1,14 0,39 3,01 23,80 1,09 27,90 28,99

Пр им і т к а . 1 — ділянка з органічним землеробством; 2 — переліг 15 років. Позначення дано для табл. 1—4.

1. Гранулометричний склад і питома поверхня механічних елементів верхнього шару чорноF
зему типового 0—20 см за різного використання

Сумарні
показники
питомої
поверхні

С
по
сі
б

ви
ко
р
и
ст
а
нн
я

крупний і
середній
пісок

1—0,25

дрібний
пісок

0,25—0,05

крупний
пил

0,05—0,01

середній
пил 0,01—

0,005

дрібний
пил 0,005—

0,001

мул
<0,001

фізичний
пісок,

Σ>0,01

фізична
глина,
Σ<0,01

Назва і розмір механічних елементів, мм Назва і розмір фракцій, мм

Динаміка вмісту і запасів гумусу по профілю чорнозему типового за різного використання:
 — уміст, %;  — запаси, т/га

У
м
іс
т 
гу
м
ус
у,

 %

З
а
па
си

, 
т/
га

Горизонт

Шар грунту, см

Уміст фізичної глини в даному разі на 7,7%
більше в ґрунті, що тривалий період перебуває
у стані перелогу, хоча сумарна її кількість не
перевищує показники, властиві середньому суг-
линку (за класифікацією Н.А. Качинського).
Зростання умісту фізичної глини відбуваєть-

ся за рахунок інтенсивної мінералізації органіч-
ної речовини і поповнення, насамперед, мулис-
тої фракції ґрунту. Відповідно з’являються до-
даткові фактори поліпшення його не лише
фізичних, а й фізико-хімічних властивостей.

Швидкість та інтенсивність процесів гуміфі-
кації та кількість накопичення у ґрунті гумусних
кислот тісно пов’язані з його гранулометричним
складом. Останній формує основні фізичні вла-
стивості елементарних частинок — їхню пито-
му поверхню.
Чим більша зовнішня і внутрішня питомі по-

верхні ґрунту, тим більше в них накопичується
гумусних речовин, що зумовлено сорбцією їх на
поверхні ґрунтових часток. В обох досліджува-
них ґрунтах органопрофілі мають акумулятив-

у
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Стан чорноземів типових
за органічного землеробства

Це відбувається за рахунок додаткової кількості
цих елементів, що вносяться з органічними
добривами. Крім того, автори [8] встановили,
що на неудобрюваному тривалий час (упро-
довж 30 років) чорноземі типовому, який вико-
ристовують як переліг, відбуваються втрати
органічної речовини легких фракцій, що
супроводжується втратами органічного азоту та
фосфору і, що особливо важливо, розчинних
сполук останнього.
Ґрунти за своїми властивостями є головни-

ми акумуляторами, сорбентами ксенобіотиків.
Завдяки буферним властивостям ґрунтів части-
на ВМ, що надходить до них, інактивується,
але більша частина залишається мобільною і
активно споживається рослинами [1].
Разом з багатьма біохімічними складовими

у кормах наявні залишки ксенобіотиків (нітра-
ти, радіонукліди, ВМ тощо). За даними авторів
[6], з органічними добривами вноситься ВМ
більше, ніж з мінеральними, і в ґрунті спостері-
гається позитивний баланс усіх металів неза-
лежно від фону.
Еколого-токсикологічна оцінка стану ґрунтів

на вищезазначених ділянках свідчить про те,
що гумусно-акумулятивний горизонт ґрунту,
який знаходиться в агроценозі, має тенденцію
до забруднення деякими ВМ (табл. 3) попри
відчуження їх з біомасою, міграцією, перене-
сенням і розкладанням у воді та ін. Нами дос-
ліджено групу ВМ, які належать до дуже небез-
печних для ґрунтової біоти та людей (цинк, сви-
нець, кадмій) і помірно небезпечних (мідь,
нікель) [5].
Валові показники вмісту ВМ корелюють з

умістом гумусу і фізичної глини. Тому їх загаль-
на концентрація у ґрунті з агроценозу має тен-
денцію до збільшення порівняно з перелогови-
ми ґрунтами, особливо це стосується свинцю.
Але загалом у ґрунтах з 2-х ділянок показники
всіх досліджуваних металів є значно меншими
від показників ГДК. Уміст рухомих форм міді,
цинку, свинцю, кадмію, нікелю знаходиться у
межах фонових значень, відповідно 3—5 мг/кг,
5—10, 4—6 мг/кг і нижче показників ГДК цих
елементів.
За нашими даними, уміст кислоторозчинних

форм свинцю у грунті з агроценозу перевищує
фонові показники цього елемента на 2—3 мг/кг.

ний характер розподілу загального вуглецю.
Профільний його розподіл підпорядковується
такій закономірності: максимум акумуляції — у
поверхневих горизонтах, що пов’язано з макси-
мальною щільністю кореневої системи рослин,
натомість з глибиною кількість вуглецю посту-
пово зменшується (рисунок).
Запаси гумусу в профілі (0—120 см) перело-

гових ґрунтів були на 44,5 т/га нижчими по-
рівняно з ділянкою, яку інтенсивно удобрюють
гноєм і використовують у приватному секторі.
Це свідчить про вираженість процесів гумусо-
накопичення зі щорічним зростанням його до
2,8 т. При цьому найактивніше накопичення гу-
мусу на ділянці з органічним землеробством
відбувалось у верхньому шарі 0—40 см. Зі
збільшенням глибини різниця між досліджува-
ними ділянками помітно знижується і на глибині
100—120 см зрівнюється.
Разом з кількісними змінами в процесі транс-

формації відбуваються якісні зміни гумусних
кислот (табл. 2).
При постійному тривалому внесенні гною в

орний шар ґрунту змінюється груповий склад
гумусу: насамперед, збільшується кількість гу-
мінових кислот до 40,2 порівняно з 39,8% у гу-
мусі перелогових ґрунтів. Напівгуміфіковані ком-
поненти гною на 3,9% збільшують кількість не-
гідролізованого залишку порівняно з ґрунтами,
виведеними з обробітку, а тип гумусу набли-
жається до гуматного. Співвідношення Сгк/Сфк
у шарі 0—20 см становить 1,74 проти 1,37.
Отже, під впливом органічних добрив не ли-

ше збільшується уміст гумусу, а й поліпшуєть-
ся його груповий склад.
Оцінка зміни показників кислотно-основних

властивостей чорноземів типових за різних умов
використання свідчить про те, що припинення
антропогенної дії на орних землях і переведен-
ня у стан перелогу супроводжується їх підкислен-
ням. Це підтверджується показниками обмінної
і гідролітичної кислотності та фізико-хімічними
властивостями — зменшується сума увібраних
основ і ступінь насичення ними ГВК.
Отримані результати щодо забезпеченості

ґрунтів елементами живлення свідчать про те,
що за органічного землеробства в орному шарі
знаходиться значно більше легкогідролізовано-
го азоту, рухомого фосфору і обмінного калію.

0—20 2,43 2,08 40,2 38,8 23,0 28,3 36,8 32,9 1,74 1,37

20—40 2,26 1,80 37,6 36,7 27,4 31,6 35,0 31,7 1,37 1,16

2. Уміст і груповий склад вуглецю у чорноземі типовому середньосуглинковому за різного
використання

С загальний, % Гумінові кислоти, % до С загального

гумінові фульвокислоти

Гл
и
б
и
на

ві
д
б
о
р
у

зр
а
зк
ів

, 
см С негідролізованого

залишку, %
Сгк/Сфк

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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Валова форма

0—20 8,5 7,5 22,8 22,3 29,5 27,5 2,0 2,3 20,0 21,7

20—40 7,0 4,3 22,0 20,0 31,3 25,0 2,5 2,5 20,0 22,0

0—40 7,8 5,9 22,4 21,2 30,4 26,2 2,2 2,4 20,0 21,8

Кислоторозчинні важкі метали, що вилучаються 1н розчином HCl

0—20 2,9 1,9 3,0 1,6 8,1 7,2 0,2 0,1 3,5 4,9

20—40 2,1 2,0 1,9 1,4 9,0 4,9 0,2 0,1 4,0 4,6

0—40 2,5 2,0 2,4 1,5 8,6 6,2 0,2 0,1 3,8 4,8

3. Уміст різних форм важких металів у гумусному горизонті чорнозему типового за різного
використання, мг/кг

Стан чорноземів типових
за органічного землеробства

Нині ці грунти за вмістом дуже шкідливого свин-
цю можуть належати до класу помірно забруд-
нених. При внесенні гною у підвищених дозах
його кількість у шарі 0—40 см збільшилась на
4,4 мг/кг порівняно з перелоговими грунтами за
щорічного накопичення 0,29 мг/кг ґрунту.
Токсичність свинцю посилюється при взає-

модії з кадмієм. З усіх видів добрив його най-
більше надходить у ґрунт з гноєм. Він концен-
трується в основному в гумусованих горизон-

Глибина
відбору
зразків,
см

Мідь (Cu) Цинк (Zn) Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Нікель (Ni)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

тах ґрунтів. За розрахунковим балансом ВМ,
щорічне підвищення умісту кадмію у ґрунті при
внесенні 10 т/га гною становить 0,004 мг/кг, тож
його збільшення неістотне [7]. У наших дослі-
дженнях застосування гною у кількості 25 т/га
щороку порівняно з перелоговими землями збіль-
шувало вміст кадмію у верхньому (0—40 см)
шарі чорнозему типового до 0,2 мг/кг, або вдві-
чі, проте його вміст був значно нижчим від гра-
нично допустимих концентрацій.

Систематичне застосування гною упро-
довж 15 років у дозі 25 т/га на чорноземі ти-
повому збільшило на 44,5 т/га запаси гумусу
порівняно з перелоговими ґрунтами, поліпши-
ло його склад, поживний режим, фізичні, фізи-
ко-хімічні властивості й не призвело до пере-
вищення показників ГДК щодо вмісту валових
і кислоторозчинних форм міді, цинку, нікелю,
кадмію. Але за вмістом свинцю ґрунти мо-
жуть належати до класу помірно забрудне-

Висновки

них. Для збереження ґрунтами своїх екологіч-
них функцій і отримання рослинницької про-
дукції, що відповідає агроекологічним стан-
дартам та суті біологічного землеробства,
необхідно вносити оптимальні дози органіч-
них добрив (10—15 т/га сівозмінної площі) і
більш широко застосовувати на добриво
органічну речовину, що утворюється за раху-
нок фотосинтезу (побічна продукція рослин-
ництва, сидерати тощо).

1. Бутовский Р.О. Тяжелые металлы как тех-
ногенные химические загрязнители и их токсич-
ность для почвенных беспозвоночных животных//
Агрохимия. — 2005. — № 4. — С. 73—91.

2. Вершинин В.П. Основы агрофизики. — М.,
1959. — Ч. ІІ.— С. 224—225.

3. Воронин А.Д. Некоторые свойства фракций
механических элементов комплекса почв светло-
каштановой подзоны//Вестн. Москов. ун-та. —
1958. — № 4. — С. 93—102.

4. Качинский Н.А. Физика почв. — М.: Высш.
шк., 1965. — 322 с.

5. Колесников С.И., Козлов К.Ш., Пономарева
С.В. Ранжирование химических элементов по их
экологической опасности для почвы//Доклады Рос.

Бібліографія

акад. с.-х. наук. — 2010. — № 1. — С. 27—29.
7. Носовская И.И., Соловьев Г.А., Егоров В.С.

Влияние длительного систематического примене-
ния различных форм минеральных удобрений в
почве и хозяйственный баланс кадмия, свинца,
никеля, хрома//Агрохимия. — 2001. — № 1. —
С. 82—91.

8. Плодородие почвы и качество продукции при
биологическом земледелии/Под ред. В.Г. Минеева.
— М.: Колос, 1996. — С. 305—320.

9. Травникова Л.С., Титова Н.А., Шаймухаме-
тов М.Ш. Роль продуктов взаимодействия орга-
нической и минеральной составляющих в генези-
се и плодородии почв//Почвоведение. — 1992. —
№ 10. — С. 81—96.



52 Вісник аграрної науки грудень 2010 р.

Зберігання
та переробка
продукції

УДК 663.252:633.879.6
© 2010

О.С. Луканін,
академік УААН

С.І. Байлук,
кандидат
технічних наук
Інститут
агроекології УААН

С.Г. Зражва,
кандидат сільсько"
господарських наук
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України

М.Ф. Агафонов
Мінагрополітики України

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСУШУВАННЯFДОЗРІВАННЯ
ДУБОВОЇ КЛЕПКИ

Проведено аналіз існуючої технології
висушуванняFдозрівання дубової клепки для
виноробства. Виявлено, що головним чинником
формування якості клепки є умови її зберігання
у штабелях і тривалість цього процесу.
Розроблено пропозиції, спрямовані на
прискорення дозрівання та підвищення якості
готової клепки.

Основою формування якості дубової клепки,
яку використовують для виробництва винних і
коньячних бочок, є забезпечення у її хімічному
складі компонентів, що утворюються внаслідок
процесів гідролізу, окиснення та трансформації
речовин-попередників у свіжій деревині дуба
під дією різних факторів — температури, воло-
гості, часу та ін. Так, у сучасних західноєвро-
пейських та американських фірмах висушуван-
ня-дозрівання клепки проводять в штабелях
просто неба, що, на їхню думку, прискорює
трансформацію хімічних попередників в арома-
тичні речовини завдяки активній діяльності мі-
кобіоти [11, 12].
Дія ферментних систем, які продукуються

живими клітинами мікроорганізмів, що знахо-
дяться в деревині дуба і розвиваються в при-
родному для них середовищі, призводить до
перетворення і накопичення речовин, важливих
для формування якості вин і коньяків. Популяції
грибів здатні збільшувати водопроникність де-
ревини, розчиняючи внутрішню поверхню дере-
вини клепки і деструктуруючи її.
Отже, дослідження, спрямовані на вдоскона-

лення існуючої технології висушування-дозрі-
вання клепки, є актуальним питанням для віт-

чизняних виробників вин, бренді та коньяків
щодо підвищення якості та забезпечення кон-
курентоспроможності марочної продукції.
Мета роботи — дослідження якості дубової

клепки, яку використовують для технологічних
процесів виноробства за різних режимів її ви-
сушування-дозрівання.
Матеріали і методи досліджень. Для вияв-

лення впливу мікроорганізмів на якість дубової
клепки було відібрано зразки деревини з клеп-
ки, яка проходила висушування-дозрівання у
відкритих і накритих штабелях. Клепку заготов-
лено в лісгоспах Київської, Житомирської, Він-
ницької, Закарпатської, Черкаської та Одеської
областей.
Оцінку якості клепки і клепкового кряжу про-

водили згідно з ГОСТ 247—58, ГОСТ 9462–88,
СОУ 02.01-37-370:2006 і СОУ 20.10-37-369:2006.
Макроструктуру деревини вивчали за ГОСТ
16483.18–72 та ДСТУ EN 1310: 2005 [1—4, 7, 8].
Уміст фенольних речовин у деревині дослі-

джували у водних і спиртових екстрактах за до-
помогою спектрофотометра СФ-46. Уміст аро-
матотвірних компонентів визначали за тради-
ційними методиками на газовому хроматографі
«Кристалл-2000» з полум’яно-іонізаційним де-
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тектором, капілярна колонка ВИТОКАП-АL-0.3
СП, фаза — VITOWAX-F (імоб.), довжина —
50 м, внутрішній діаметр — 0,2 мм.
Під час вивчення морфологічних особливо-

стей мікроорганізмів використовували різні се-
редовища (Чапека та ін.). Гриби висівали од-
ночасно на всі середовища у центр чашок Пет-
рі (у 3-х повторностях) і витримували при
оптимальних для їхнього розвитку температу-
рах (30°С) [5]. Спостереження за ростом і роз-
витком грибів проводили впродовж 12—15 діб.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Аналіз чинних в Україні нормативних доку-
ментів щодо виробництва клепки для винороб-
ства свідчить, що вони не враховують вимог до
дуба як сировини для виробництва виноробної
бочкотари, оскільки регламентують лише роз-
міри клепок, вологість деревини та вади без
урахування інших необхідних для виноробства
показників [1, 2, 6, 9]. Їхні головні недоліки: не
враховано вік і ботанічний вид дуба, особли-
вості анатомічної будови деревини; нормативи
вад деревини не відповідають вимогам світо-
вого ринку, а висушування-дозрівання клепки
передбачено під навісом, що обмежує коливан-
ня вологості в деревині та стримує хімічні і
мікробіологічні процеси дозрівання клепки. У
західноєвропейських фірмах клепку витриму-
ють у відкритих штабелях просто неба, при
цьому відбувається вимивання з деревини во-
дорозчинних фенольних речовин. З технологіч-
ної точки зору це позитивно, адже кращі стабі-
лізуючі властивості для вин мають екстракти з
деревини дуба, в яких найбільше галотанінів і
майже відсутні елаготаніни. Молекули водороз-
чинних елаготанінів під дією природних чин-
ників (кисню повітря, температури, води та мік-
роорганізмів) швидко переходять у розчин,
окиснюються та розпадаються на складники.
Головні складники деревини — целюлоза і

лігнін досить стійкі до дії звичайних природних
факторів. Отже, інтенсивність розкладання цих
природних полімерів деревини свідчить про
ферментативну дію грибної флори, яка заселяє
поверхню клепки при температурі вище 5°С та
вологості деревини вище 25% [10].
У наших дослідах з дозріванням клепки у

відкритих штабелях родовий склад грибів з ча-
сом істотно варіював, оскільки змінювалися
хімічні характеристики деревини.
Кількість виявлених у посівах колоній мікро-

організмів через місяць після укладання клеп-
ки на висушування-дозрівання в штабелі істот-
но знижувалась від зразків із зовнішньої по-
верхні клепки (5—9%) до шару деревини
глибиною 7—9 мм (0—3%).
При витримуванні деревини впродовж 12—

24 міс. частота виявлення грибів на глибині 1—
6 мм від поверхні клепки зростала у 2—3 рази

Удосконалення технології
висушування-дозрівання дубової клепки

(Закарпатська і Вінницька області — клепка
дуба скельного, Одеська і Черкаська області —
клепка дуба звичайного). У деяких зразках мік-
роорганізми трапляються і на глибині понад
7 мм від поверхні деревини. Таку доволі різно-
манітну асоціацію за родовим складом грибів
ми спостерігали у 2-річного зразка клепки дуба
скельного із Закарпатської області. Це єдиний
з досліджуваних нами зразків, у якого виявле-
но 4 роди мікоміцетів: Alternaria, Aspergillus,
Trichoderma та Aureobasidium. Під час природ-
ної сушки спостерігали колонізацію (заселення)
деревини дуба скельного грибом Aureobasidium
у Закарпатській та Одеській областях.
Більша частина мікроорганізмів, ідентифіко-

вана в результаті нашого дослідження, пере-
бувала у верхніх шарах дубової клепки на гли-
бині 0—3 мм. Тільки в кількох випадках на зраз-
ках свіжозаготовленої деревини було виявлено
колонії пліснявих грибів. Це насамперед пояс-
нюється тим, що в свіжовипиляній деревині у
великій кількості наявні фенольні сполуки, які
здатні пригнічувати ріст певних мікроорганізмів.
Витримування деревини дубової клепки в

природних умовах (під відкритим небом) при-
звело до появи в деревині, відібраній з різних
регіонів України, грибів з класу дейтероміцетів
родів Penicillium та Alternaria, які досить часто
трапляються на деревині, рослинних рештках
та ґрунті.
При вивченні роду Alternaria нами ідентифі-

ковано тільки один вид Alternaria alternata. По-
ряд з Alternaria alternata в багатьох досліджу-
ваних зразках помічали наявність гриба As-
pergillus flavus, найрідше з мікроорганізмів при
витримці деревини в штабелях у зразках, ві-
дібраних з різних регіонів України, було виділе-
но гриб з класу зигоміцетів роду Мucor.
У результаті дослідження виявлено таку по-

слідовність появи мікрофлори в деревині ду-
ба в процесі природної сушки: першими з’я-
вилися гриби Alternaria і Penicillium, потім в
процесі природної сушки — Aspergillus та
Trichoderma, пізніше — Mucor, Aureobasidium.
Найрідше у деяких зразках помічали лігніно- та
целюлозоруйнівні гриби Coniophora, Serpula,
Chaetomium.
У результаті мікологічних досліджень де-

ревини дуба та ґрунту з різних екотопів України
нами було відібрано найбільш домінуючі мік-
роскопічні гриби (Alternaria, Penicilium, Tri-
choderma, Chaetomium, Aspergillus), у пред-
ставників яких вивчено ферментативну актив-
ність. Досліджено ензиматичний спектр 10
видів мікроміцетів, виділених зі зразків дереви-
ни дуба та ґрунту відповідних лісових госпо-
дарств і парків зберігання деревини під відкри-
тим небом.
Серед досліджуваних 10 штамів мікроміцетів
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інтенсивну реакцію на амілазу виявлено у Pe-
nicilium notatum, менш чітку — у Penicilium
variabile, Aspergillus ustus 64, Aspergillus
nidulans 80, Trichoderma viride та Alternaria al-
ternata 72, слабку слідову за інтенсивністю ре-
акцію — лише у штамів Chaetomium. Щодо
ферменту ксиланази суперінтенсивну реакцію
помічено у Aspergillus nidulans 80, Aspergillus
ustus 64, Penicilium notatum, менш інтенсивну,
однак чітку реакцію — у Alternaria alternata 72,
Penicilium variabile, Trichoderma viride, T. ko-
ningi, T. harzianum, Chaetomium globosum та
C. dolichotrichum 701.
Інтенсивність реакції ізолятів, виділених зі

зразків деревини дуба та ґрунту щодо лігнін-
целюлозних ферментів, була досить різнома-
нітною. Так, у 50% штамів мікоміцетів не було
цих ферментів, а у решти штамів мікроскопіч-
них грибів виявлено слабкі слідові реакції, за
яких колонії мікоміцетів забарвлювалися у блі-
до-жовтий колір, що насамперед свідчить про
наявність лігнін-целюлозних ферментів.
Тільки у штамів C. globosum, C. dolichotri-

chum 701 та Aureobasidium pullulans 19 вияв-
лено суперінтенсивну активність до фенолок-
сидази. На чашках з середовищем Чапека біля
колоній цих грибів спостерігали коричневе за-
барвлення, що свідчить про наявність комплек-
су ферментів фенолоксидаз. Слід зазначити,
що у більшості досліджуваних грибів активності
до цього ферменту не було.
Серед досліджуваних штамів мікроміцетів

тільки у двох штамів (P. notatum та P. variabile)
спостерігали досить слабку пероксидазну та
лаказну активності. Фарбування колоній гриба
у синій колір за наявності 0,1% розчину бензи-
дину в оцтовокислому буфері, а також переки-
су водню свідчить про наявність пероксидази.
Додавання до глюкозо-пептон-дріжджового се-
редовища α-нафтолу сприяло зміні кольору
агаризованого середовища на фіолетовий.
Найбільш чітко виражену за інтенсивністю

целюлозолітичну активність спостерігали у
100% досліджуваних штамів мікоміцетів. При
нанесенні барвника конго-червоного на колонії
кожного з досліджуваних грибів нерозщеплена

α-целюлоза забарвлювалася у червоний колір,
на відміну від безбарвної зони активності фер-
менту щодо субстрату.
Отже, дослідження ензиматичної активності

мікроміцетів показали, що мікроскопічним гри-
бам притаманний певний спектр гідролітичних
та окислювальних ферментів. Виходячи з от-
риманих результатів найактивнішими щодо
продукування ферментів виявилися Alternaria
alternatа, Aureobasidium pullulans, P. notatum та
P. variabile. Переважна частина досліджуваних
штамів легше синтезували ферменти для пе-
ретворення вуглецевих сполук, ніж фенольних.
У результаті комплексної дії біологічних та

атмосферних чинників у процесі природного
сушіння-дозрівання дубової клепки протягом
3—5 років, крім підсушування деревини до по-
вітряно-сухого стану (14—20%), відбуваються
біохімічні (ферментативні) перетворення аро-
матотвірних компонентів:
окиснення фенольних речовин (зникнення

присмаку «зеленого дуба» та утворення м’якого
смаку у витриманих з такою деревиною конь-
ячних спиртах);
гідроліз геміцелюлоз (утворення ксилози,

арабінози, глюкози, манози, галактози, рамно-
зи, фруктози, глюкоуронової та галактоуроно-
вої кислот);
утворення в результаті трансформації попе-

редніх сполук комплексу ароматичних речовин:
духмяних лактонів (різних ізомерів β-метил-γ-
окталактону), евгенолу, ваніліну, фурфуролу,
кумаринів) (рисунок).
Для порівняння якості дозрівання клепки в

накритих і відкритих штабелях з підвищеним
ферментативним впливом колоній мікоміцетів
на розкладання деревини нами було відібрано
зразки деревини для витримки з коньячним
спиртом через 1 міс. та через 2 роки після ви-
пилювання клепки з кряжу. Відібрані шарами
0—3 мм, 4—6 і 7—9 мм від поверхні клепки
зразки деревини у вигляді стружки заклали на
витримку на 6 міс. у коньячний спирт. Після
закінчення витримки коньячний спирт було від-
фільтровано від деревини і проаналізовано
методами газорідинної хроматографії.
Виявлено зростання вмісту смако- та арома-

тотвірних речовин у коньячному спирту, який
витримано з деревиною дуба, що проходила
сушіння-дозрівання у штабелях протягом від 1
міс. до 2-х років, у міру збільшення терміну ви-
тримки деревини:
для зразків деревини дуба звичайного з:
накритих штабелів — у 1,3—9 разів; відкри-

тих штабелів — у 1,8—12 разів; для зразків
деревини дуба скельного з накритих штабелів
— у 1,9—2,5 раза; з відкритих штабелів — у
2,5—3 рази.
Найбільші концентрації смако- та аромато-

Динаміка процесу утворення духмяних лакF
тонів при висушуванніFдозріванні: 1 — духF
мяні лактони; 2 — попередник
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Період висушування-дозрівання, роки

1

2



55Вісник аграрної наукигрудень 2010 р.

ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Удосконалення технології
висушування-дозрівання дубової клепки

1. ГОСТ 247—58 Клепка для бочек под вино,
коньячный спирт, соки и морсы. Технические ус-
ловия. — М.: Изд-во стандартов, 1987. — 10 с.
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1990. — С. 15—27.

3. ГОСТ 16483.18—72 Древесина. Метод опре-
деления числа годичных слоев в 1 см и содержа-
ния поздней древесины в годичном слое. — М.:
Изд-во стандартов, 1988. — 6 с.

4. ДСТУ EN 1310: 2005 Лісоматеріали круглі і
пиляні. Методи вимірювання параметрів. — К.:
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пром-сть, 1998. — 256 с.

6. Сборник технологических инструкций, правил
и нормативных материалов по винодельческой
промышленности/Под. ред. Г.Г. Валуйко. — М.:

Бібліографія

Агропромиздат, 1985. — 512 с.
7. СОУ 20.10-37-369:2006 Клепка дубова.

Технічні умови. — К.: Мінагрополітики України,
2006. — 11 с.

8. СОУ 20.10-37-370:2006 Кряж клепковий ду-
бовий. Технічні умови. — К.: Мінагрополітики Ук-
раїни, 2006. — 13 с.

9. ТУ 10-24-14-90 Заготовка клепки для бочек
под вино и коньяк. Технические условия. — К.:
Держстандарт України, 1990. — 10 с.

10. Шевченко С.В. Лесная фитопатология. —
Львов: Вища шк., 1978. — 368 с.

11. Сhatonnet P., Dubourdieu D., Boidron J.-N.
Effects of fermentation and maturation in oak barrels
on the composition and quality of white wines//Aust.
NZ. Wine Ind. J. — 1991. — № 6. — Р. 73—84.

12. Vivas V. Le sechage naturel du bois de chene
destine a la fabrication de barriques//Tonnellerie
DEMPTOS, 1993. — Р. 95.

твірних речовин має коньячний спирт, який ви-
тримано з деревиною із зовнішніх шарів клеп-

ки глибиною 0—3 мм, де виявлено найінтенсив-
ніший розвиток мікобіоти.

Заготовки для клепки після випилювання
потрібно складати в штабелі під відкритим
небом у добре провітрюваних місцях. Відстані
між клепками у ряду мають становити не
менше 50 мм.
З метою вимивання з клепки легкорозчин-

них фенольних та інших речовин, поширення
у ній пліснявих грибів-піонерів і зменшення
тріщинуватості в перший період дозрівання
клепки, який триває близько 8—9 міс. після
складання клепки в штабель, доцільно зрошу-
вати її під час посушливих періодів, піднімаю-
чи вологість поверхневого шару її деревини

до 30—50% на 5—7 днів. Для прискорення ко-
лонізації клепки в штабелях грибами-піонера-
ми для інтенсифікації дозрівання можна вно-
сити на поверхню клепки їхню чисту культуру
(ця методика є інтелектуальною власністю
авторів статті).
Для усунення можливостей ураження клеп-

ки гнилизною в другий період дозрівання, який
триває 2—4 роки, штучне зрошення клепки
не проводити, а тримати їх у природному
стані зволоження. Загальний термін природ-
ного дозрівання і висушування клепки має ста-
новити близько 3—5 років.

Висновки
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ЦІНОУТВОРЕННЯ
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Досліджено проблеми формування цін
на сільськогосподарську техніку в Україні.
Обґрунтовано необхідність державного
регулювання ціноутворення.

У процесі суспільного відтворення між його
учасниками виникають економічні відносини, в
системі яких ціна відіграє визначальну роль. У
розбудові розподільчих відносин, дієвість яких
зумовлює мотивацію господарської діяльності,
вона повинна враховувати економічні інтереси
всіх учасників суспільного відтворення.
Досвід показує, що капітал рівномірно роз-

міщується в усіх сферах економічної діяльності
(міжгалузевій, міжгосподарській, внутрігоспо-
дарській) за умови забезпечення рівновеликої
окупності його одиниці. Тобто, ціни мають від-
повідати моделі ціни виробництва і забезпечу-
вати відтворювальні процеси, які еквівалентні
рівню розвитку продуктивних сил у переважній
більшості сфер господарювання. Проте всупе-
реч економічній теорії і світовій практиці цей
критерій в Україні ще не став основним регу-
лятором відтворювальних процесів.
В аграрному секторі виробництва науковці

ННЦ «Інститут аграрної економіки» розробили
«Концепцію ціноутворення на сільськогоспо-
дарську продукцію» й запропонували модель
регулювання цін та самі ціни, розраховані на
основі нормативних показників, але в сільсько-
господарському машинобудуванні вона ще не
знайшла науково-практичного розроблення.
Аналіз основних досліджень та публіка-

цій. Учені-економісти і спеціалісти-практики
завжди приділяли увагу фундаментальному
вивченню ціни як загального суспільного нор-
мативу. Досліджено роль, функції, особливості
формування і використання цін у різних сфе-
рах людської діяльності. На вирішення цієї про-
блеми спрямовано дослідження учених ННЦ
«Інститут аграрної економіки», (Я.К. Білоусько,
Л.М. Будняк, М.І. Герун, В.П. Яковенко, Г.М. Під-
лісецький, А.В. Бурилко, В.Л. Товстопят тощо).

У їхніх працях висвітлено теоретичні основи
формування і функціонування ресурсних рин-
ків, шляхи і напрями переходу від фондороз-
подільчої системи до ринкових відносин про-
цесу створення машинно-тракторного парку,
методологічні основи розробки і реалізації дер-
жавної технічної політики в агропромисловому
комплексі.
Наукові дослідження щодо розвитку ринку

сільськогосподарської техніки виконують у ННЦ
«Інститут механізації та електрифікації сіль-
ського господарства» (М.І. Грицишин). Вони
стосуються вивчення тенденцій як внутріш-
нього, так і зовнішнього ринків сільськогоспо-
дарської техніки. Вчені А. Красовська (м. Київ),
М. Лучна (м. Харків), О. Ярославський (експерт
проекту «Аграрна політика для людського роз-
витку») та спеціалісти Мінагрополітики України
і Мінпромполітики України досліджують сучас-
ний стан і перспективи науково-технічного роз-
витку України на ринку сільськогосподарського
машинобудування. Проте ефективність прак-
тичного застосування цих досліджень зали-
шається невисокою через неврегульованість
цінових відносин та недосконалість механізму
ціноутворення, що вказує на необхідність по-
дальших досліджень у цій сфері.
Мета досліджень — обґрунтувати напрями

побудови політики ціноутворення в сфері сіль-
ськогосподарського машинобудування та роз-
робити пропозиції з удосконалення методичних
підходів до визначення цін.
Результати досліджень. На процес ціно-

утворення впливає комплекс факторів, які виз-
начають тенденції його розвитку і форми регу-
лювання: пряме державне (адміністративне) і
непряме (опосередковане). Перша форма ре-
алізується через нормативно-правову базу,
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створену відповідними владними структурами:
Кабінетом Міністрів України, Антимонопольним
комітетом України, Державною інспекцією Ук-
раїни по контролю за цінами; друга — через
дію законів ринку (попит, пропозиція, конкурен-
ція). Розбудова цінової регуляторної системи
на таких принципах забезпечує господарюючим
суб’єктам рівновелику норму прибутку на оди-
ницю активів, стимулює виробництво і викори-
стання сільськогосподарської техніки, усуває
міжгалузеві і внутрішньогалузеві диспропорції,
зокрема і в соціально-економічній сфері, а та-
кож поповнює державний бюджет фінансовими
ресурсами.
Аналіз формування і регулювання цін в Ук-

раїні показує, що ця система не завжди ефек-
тивно реалізується в галузях сільськогоспо-
дарського машинобудування. У зв’язку з різким
падінням попиту і скороченням виробництва
сільськогосподарських машин спільним нака-
зом Міністерства економіки України і Антимо-
нопольного комітету скорочено кількість їх ви-

Ціноутворення на технічні засоби
для сільськогосподарського виробництва

дів, які підлягають державному регулюванню.
Тому нині ціни на більшість сільськогосподар-
ських машин не декларуються і не регулюють-
ся, за винятком тих, які виробляють за рахунок
державного лізингового фонду. В останньому
випадку ціни узгоджуються з Міністерством аг-
рарної політики України.
Певну роль у регулюванні цін в напрямі їх

зниження відіграє державна підтримка при-
дбання техніки. Ведуться роботи з розробки і
прийняття нормативно-правових актів, спрямо-
ваних на підтримку виготовлення технічних за-
собів заводами сільгоспмашинобудування та
придбання її сільгосптоваровиробниками. Од-
ним із перших став прийнятий у 2002 р. Закон
України «Про стимулювання розвитку вітчизня-
ного машинобудування для агропромислового
комплексу». В ньому визначено основні на-
прями державної підтримки пріоритетного роз-
витку вітчизняного машинобудування для агро-
промислового комплексу. Зокрема, підтримка
вітчизняного сільгоспмашинобудівника визна-

Сировина і матеріали 85,7 11,0 36,4 8,9

Покупні комплектуючі вироби 373,8 48,1 193,7 47,2

Зворотні відходи * Х –0,2 0,0

Основна заробітна плата 23,9 3,1 12,7 3,1

Відшкодування зносу * Х 2,8 0,7

Витрати на утримання та експлуатацію
устаткування 53 6,8 23,7 5,8

Пальне й енергія на технологічні цілі 23,2 3,0 14,9 3,6

Додаткова заробітна плата 2,4 0,3 * х

Відрахування на соціальне страхування 9,9 1,3 4,9 1,2

Загальновиробничі витрати 62,8 8,1 15,9 3,9

Втрати внаслідок технічного неминучого
браку * х 1,9 0,5

Виробнича собівартість 634,7 81,7 306,7 74,8

Адміністративні витрати 86,7 11,2 16,5 4,0

Витрати на збут 3,6 0,5 5,3 1,3

Повна собівартість 725 93,4 328,5 80,1

Прибуток 36,3 4,7 13,2 3,2

Оптова ціна 761,3 98,0 341,7 83,3

ПДВ 15,2 2,0 68,3 16,7

Відпускна ціна 776,5 100,0 410 100,0

* Витрати, враховані в інших статтях витрат.

Структура собівартості виробництва окремих видів сільськогосподарської техніки в 2009 р.

Витрати

Зернозбиральний
комбайн КЗС-9-1 «Славутич»

(Херсонський
машинобудівний завод)

Трактор ХТЗ-17221
(Харківський

тракторний завод)

вартість,
тис. грн

частка
у структурі
витрат, %

вартість,
тис. грн

частка
у структурі
витрат, %
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Ціноутворення на технічні засоби
для сільськогосподарського виробництва

чається як пріоритетний напрям та передба-
чається, що видатки Державного бюджету Ук-
раїни щороку протягом 2003—2010 рр. мають
відображатися у державному бюджеті окремим
рядком, а розпорядником цих коштів є уповно-
важений орган, який здійснює державну політи-
ку розвитку вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу.
Проте, як показала практика, одним із не-

доліків цього закону є те, що обсяги зазначе-
них бюджетних асигнувань встановлювалися
на рівні до 1%. Але можна виділити 1%, а мож-
на 0,1%, і в другому випадку порушення зако-
ну не буде. У зв’язку з цим жодного разу дер-
жавна допомога не наближалася до верхньої
межі — максимального значення в 0,65%. Така
ситуація закономірно не могла сприяти форму-
ванню механізму ціноутворення.
Серед ринкових важелів регулювання цін на

техніку слід відмітити розвиток конкуренції. Нині
з’явилися нові заводи-виробники однакових ви-
дів техніки, торгові фірми, дистриб’юторські
компанії, дилерські та інші посередницькі струк-
тури. Демонополізовано колишню «Держком-
сільгосптехніку». Проте цього ще недостатньо.
Для формування ціни на техніку з урахуванням
попиту і пропозиції в умовах конкуренції необ-
хідно створити розвинене конкурентне середо-
вище. Зокрема, в кожному регіоні вибір товарів
має бути не меншим, ніж 5—6 варіантів, а по-
стачальників і торговців, відповідно, не мен-
шим, ніж 4—5. Це має супроводжуватись різ-

ною комерційною інформацією та рекламою.
Проте низька платоспроможність сільськогос-
подарських виробників та невисока конкурен-
тоспроможність вітчизняної техніки порівняно з
зарубіжними аналогами технічних засобів зни-
жує дієвість цього важеля.
Тому рух цін на технічні засоби для сільсько-

го господарства вже протягом тривалого часу
характеризується лише тенденцією до підви-
щення. Одним із основних факторів, що зумов-
лює це, є рівень собівартості. Аналіз її струк-
тури показує, що основними статтями витрат
на виробництво машин, які зумовлюють ціно-
вий ріст, є покупні комплектуючі вироби, сиро-
вина і матеріали, витрати на утримання та екс-
плуатацію устаткування, включаючи аморти-
заційні відрахування, а в окремих випадках і
адміністративні витрати (таблиця). Отже, на
основі такої інформації можна розробляти за-
ходи зниження собівартості сільськогосподар-
ської техніки та оптимізації її ціни.
Аналіз даних таблиці свідчить, що статті вит-

рат, які формуються безпосередньо на заводах
(оплата праці, технологічні витрати, загально-
виробничі) мають відносно невисоку частку в
собівартості, а тому істотно не впливають на її
загальний рівень. Тобто, собівартість і відповід-
но ціна, формуються переважно за рахунок
покупних ресурсів. Тому для здійснення дер-
жавного контролю за цінами на сільськогоспо-
дарську техніку необхідно звернути увагу на
ціни, за якими надходять комплектуючі для неї.

Нині ринок сільськогосподарської техніки в
Україні потребує вдосконалення. Діюча ціно-
ва політика не враховує особливості сільсько-
господарського виробництва в Україні. Ціно-
утворення на сільськогосподарську техніку
відбувається без відчутного впливу держави
і лише її виважена науково обґрунтована по-
зиція може докорінно змінити ситуацію. Серед
заходів, які необхідно реалізувати у най-

Висновки

ближчій перспективі, поряд із тими, що уже
визначені, але не виконуються (державні про-
грами та положення нормативно-правових
актів), необхідно звернути увагу на фактори
формування собівартості виробництва тех-
нічних засобів, оскільки цінова пропозиція на
сьогодні інколи неадекватна платоспромож-
ному попиту сільгоспвиробників і не залежить
від виробників техніки.
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ
РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ
СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Визначено чинники розвитку особистих
селянських господарств. Розроблено найбільш
ймовірний сценарій їхнього подальшого
розвитку.

Особисті селянські господарства як основні
виробники продукції сільського господарства в
усіх регіонах країни особливого значення набу-
ли в малоземельних регіонах, зокрема Львів-
ській області. Вони забезпечили фізичне та
економічне виживання більшій частині сільсько-
го населення під час соціально-економічної
кризи 90-х років минулого століття. Економіч-
не піднесення у цей період спричинило скоро-
чення обсягів виробництва в більшості госпо-
дарств: зменшилися посівні площі сільськогос-
подарських культур, скоротилось поголів’я
тварин, значно знизилася їхня роль у доходах
сільського населення та споживанні продуктів
харчування. Однак вони залишаються основни-
ми виробниками товарної продукції і забезпе-
чують продовольчу безпеку не тільки сільських
родин, а й усієї країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблеми ефективного функціонування та роз-
витку особистих селянських господарств пос-
тійно вивчаються науковцями (Ю.Є. Кирилов,
С.М. Онисько, О.М. Онищенко, М.Г. Шульський,
В.В. Юрчишин [1—7]. Однак в умовах економіч-
них реформ особливу увагу слід приділяти гли-
боким комплексним дослідженням розвитку
особистих селянських господарств в умовах
економічного зростання, їх адаптації до мінли-
вого ринкового середовища, особливо після
вступу України до Світової організації торгівлі.
Існуючі методики дослідження розвитку та
ефективності сільського господарства, система
показників пристосовані до умов державних
сільськогосподарських підприємств і не дають
достовірних результатів досліджень з розвит-
ку особистих селянських господарств. Це при-
зводить до зниження ефективності прийнятих
управлінських рішень щодо розвитку галузі
сільського господарства і всього агропромисло-
вого виробництва.
Мета досліджень – провести факторний

аналіз розвитку особистих селянських госпо-
дарств і розробити ймовірний сценарій їх по-
дальшого розвитку.
Результати досліджень. Особисті селян-

ські господарства є однією з форм самозайня-

тості сільського населення, спрямованої на са-
мозабезпечення продуктами харчування в умо-
вах недосконалих соціально-економічних сис-
тем та неможливості отримувати інші види до-
ходів на достатньому рівні. Основною їхньою
перевагою порівняно з іншими формами зай-
нятості є значне зниження економічних і соці-
альних ризиків за низького рівня задоволення
матеріальних і духовних потреб сільських жи-
телів. Тому найбільшого розвитку такі госпо-
дарства набувають в умовах соціально-еконо-
мічних криз, коли ступінь самоексплуатації їх
власників зростає. Із економічним зростанням,
підвищенням рівня зайнятості і доходів сіль-
ського населення значення сільських домогос-
подарств в економіці сільського господарства
знижується.
Особисті селянські господарства є невід-

дільною складовою частиною сільського до-
машнього господарства, їхні доходи і витрати
безпосередньо включаються у доходну і ви-
тратну частини сімейного бюджету. Економічні
взаємозв’язки між ними показано на рис. 1.
У Львівській області виробництвом сільсько-

господарської продукції на початок 2009 р. зай-
малися 323,1 тис. господарств населення. Їхня
чисельність упродовж кількох попередніх років
постійно скорочувалась, але площі використо-
вуваних ними сільськогосподарських угідь що-

Економічна взаємодія між домашнім і особисF
тим селянськими гocподарствами
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річно зростають: за 2001—2009 рр. — з 656,8
до 788,1 тис. га або на 20%. Однак посівні пло-
щі сільськогосподарських культур за цей час
скоротились з 351,5 до 317,2 тис. га, тобто на
9,8%.
За своїми розмірами особисті селянські гос-

подарства є невеликими виробничими структу-
рами. У 2009 р. у розрахунку на таке господар-
ство у Львівській області припадало 2,54 га
сільськогосподарських угідь, 1,8 осіб — праце-
здатного віку і 1,02 гол. великої рогатої худо-
би, у тому числі 0,70 корів. Особисті селянські
господарства є основними виробниками про-
дукції сільського господарства. Однак їхня част-
ка у загальному обсязі виробництва валової
продукції сільського господарства в усіх кате-
горіях господарств скорочується: у 2001 р. вона
становила 90,7%, а в 2009 р. — до 76%. Зрос-
тання обсягів виробництва валової продукції
рослинництва і тваринництва в особистих се-
лянських господарствах протягом 2001—2009 рр.
відбувалось переважно за рахунок росту вро-
жайності сільськогосподарських культур і підви-
щення продуктивності тварин.
У процесі дослідження визначено основні

чинники входження особистих селянських гос-
подарств у ринковий процес через реалізацію
виробленої продукції. Для кореляційно-регре-
сійного аналізу відібрано результативні (у) і
факторні (х) ознаки: у — вартість реалізованої
продукції особистими селянськими господар-
ствами на одного члена домогосподарства, грн;
Х1 — обсяг сукупного доходу домогосподарств
на 1 особу в місяць, грн; Х2 — обсяг грошових
доходів домогосподарств на 1 особу в місяць,
грн; Хз — вартість спожитої продукції, вироб-
леної в особистому господарстві на 1 особу в
місяць, грн; X4 — середній розмір домогоспо-

Факторний аналіз розвитку
особистих селянських господарств

дарства, осіб; X5 — частка пенсій у грошових
доходах домогосподарств, %.
Відібрані дані по 11 доходних групах домо-

господарств були згруповані за 2004—2008 рр.
Для забезпечення порівняності вартісних по-
казників за 2004—2007 рр. їх проіндексовано за
величиною середньорічного індексу інфляції.
Розрахунки проводили за стандартною програ-
мою EXCEL. Кореляційна матриця показала,
що між величинами сукупних і грошових до-
ходів домогосподарств та їхньою схильністю до
реалізації продукції особистих селянських гос-
подарств на ринку практично немає.
Аналіз показників домогосподарств різних

доходних груп щодо споживання і реалізації ви-
робленої в особистих селянських господар-
ствах продукції зроблено по Пустомитівському
і Сколівському районах Львівської області зі
значною диференціацією обсягу виробництва
валової продукції сільського господарства в
особистих селянських господарствах з розра-
хунку на 1 га угідь (у) — від 4513 до 2207 грн.
Основними чинниками, які впливають на

зміни у результативних ознаках, є: Х1 — гро-
шова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь,
грн; Х2 — сільськогосподарські угіддя (гa); Х3 —
кількість осіб працездатного віку і X4 – поголі-
в’я великої рогатої худоби у розрахунку на 1
особисте селянське господарство. Аналіз мат-
риці коефіцієнтів кореляції показав наявність
впливу цих факторних ознак на величину ре-
зультативної ознаки. Коефіцієнт множинної ко-
реляції становить 0,837, а коефіцієнт детер-
мінації — 0,701. Результати кореляційно-ре-
гресійного аналізу дають підстави для таких
висновків:
селяни активніше використовують сільсько-

господарські угіддя кращої якості, що потребує

Кількість сіл 1846 505 588 462 291
У них жителів, тис. осіб 1048,9 50,5 197,9 322,7 477,8
Середня людність села, осіб 568 100 337 698 1642
Частка осіб працездатного віку, % 55,0 49,9 52,0 54,2 57,2
Припадає працездатних
на 1 господарство, осіб 1,65 1,14 1,38 1,63 1,86
Чисельність зайнятих в особистих
господарствах, тис. осіб 178,6 8,5 35,3 55,0 79,8
% до чисельності працездатних 31,0 33,7 34,2 31,4 29,2
Посівні площі, тис. га 328,0 26,1 83,7 106,8 111,4
У т.ч. на 1 господарство, га 0,94 1,18 1,12 0,99 0,76
на 1 жителя, га 0,31 0,52 0,42 0,33 0,23
Поголів’я ВРХ, тис. гол. 325,8 22,5 79,6 108,4 115,4
У розрахунку на 100 осіб, гол. 31,1 44,6 40,2 33,6 24,2
Кількість тракторів, одиниць 9169 544 1810 2944 3871
У розрахунку на 100 га посівної
площі, одиниць 2,8 2,1 2,2 2,8 3,5

Розвиток особистих селянських господарств Львівської області залежно від розміру сільських
населених пунктів (2009 р.)

У тому числі в селах з чисельністю жителів
Показник Усього

1000 і більше500—999200—499до 199
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менше трудових затрат для одержання запла-
нованого результату;
збільшення чисельності працездатних осіб у

господарстві призводить до зростання вартості
одержаної з 1 га продукції;
зростання чисельності поголів’я тварин в

особистому селянському господарстві призво-
дить до скорочення обсягу виробництва на 1 га
угідь;
чим більше в господарствах наявних сіль-

ськогосподарських угідь, тим менш інтенсивно
вони використовуються, що призводить до ско-
рочення обсягів виробництва продукції в роз-
рахунку на 1 га. Теоретичний висновок про те,
що основним видом обмежених ресурсів у осо-
бистих селянських господарствах є запаси пра-
ці їх власників, підтверджений результатами
аналізу проведених експериментів.
Розвиток особистих селянських господарств

за обсягами виробництва продукції на 1 га сіль-
ськогосподарських угідь вивчали у приміських,
середньовіддалених та віддалених адмініст-
ративних районах Львівської області. Виявле-
но, що інтенсивність виробництва в особистих
селянських господарствах приміських районів
значно вища порівняно з іншими регіонами і по-
яснюється наявністю ринків збуту продукції
рослинництва і тваринництва. Результати про-
веденого групування показали значно вищі по-
казники обсягів виробництва валової продукції
у приміських районах порівняно з середньовід-
даленими та віддаленими.
Важливим чинником розвитку особистих се-

лянських господарств є їх розміщення в різних
за чисельністю жителів сільських населених
пунктах. У результаті групування сіл Львівської
області на особливо малі (з чисельністю жи-
телів до 199 чол.), малі (від 200 до 499 чол.),
середні (від 500 до 999 чол.) та великі (понад
1000 осіб) було встановлено значні відмінності
в демографічних характеристиках особистих
селянських господарств та результатах їхньої
діяльності. У малих селах Львівської області
розвиток особистих селянських господарств
відбувається значно інтенсивніше, ніж у вели-
ких (таблиця).
Господарі в малих селах обробляють знач-

но більші площі посівів, утримують більше голів
худоби, незважаючи на гірші показники техніч-
ного забезпечення і демографічні характерис-
тики родин. Це пов’язано, насамперед, з обме-
женими можливостями працевлаштування за
межами господарств у малих селах порівняно
з великими.
Дослідженнями установлено, що критичною

межею, яка спонукає розширення діяльності
особистого селянського господарства, є показ-
ник розрахункового прожиткового мінімуму. Як-
що сільська родина має доходи в розрахунку
на 1 особу нижче від цієї межі, то вона прий-
має раціональне рішення про розширення по-
сівних площ, поголів’я тварин, підвищення
інтенсивності праці. Господарство більшою
мірою натуралізується, його стосунки з ринком
мінімізуються, особливо щодо купівлі засобів
існування.

Висновки

До основних проблем розвитку особистих
селянських господарств у найближчій перс-
пективі віднесено: необхідність створення
цілісних земельних масивів у більшості госпо-
дарств, полегшення умов праці та збільшен-
ня доходів їх власників, покращення і здешев-
лення матеріально-технічного постачання і
збуту надлишків виробленої для особистих

потреб продукції, правове забезпечення і еко-
логізація діяльності. Вирішення цих проблем
неможливе без створення мережі дорадчих
служб у кожному адміністративному районі
та найбільших сільських населених пунктах —
кущових центрах сільського розселення, а та-
кож багатопрофільних обслуговуючих коопе-
ративів.

1. Кирилов Ю.Є. Розвиток малих форм госпо-
дарювання на селі в умовах глобалізації/Ю.Є. Ки-
рилов, І.В. Осадчук//Економіка АПК. — 2010. —
№ 6. — С. 91—97.

2. Онисько С.М. Соціально-економічні умови
розвитку особистих селянських господарств/С.М.
Онисько, Т.О. Шматковська//Економіка АПК. —
2010. — № 7. — С. 108—109.

3. Онищенко О.М. Господарства населення:
підсумкові оцінки, прогнози/О.М. Онищенко//Еконо-
міка України. — 2003. — № 3. — С. 59—69.

4. Онищенко О.М. Ефективність господарств

населення/О.М. Онищенко//Економіка України. —
2003. — № 1. — С. 60—69.

5. Онищенко О.М. Особисті селянські господар-
ства у пореформеному розвитку аграрного сек-
тору//Економіка України. — 2003. — № 6. —
С. 57—70.

6. Шульський М.Г. Особисті господарства насе-
лення: стан, можливості і перспективи. — Львів:
Край, 2003. — 280 с.

7. Юрчишин В.В. Господарства населення: про-
блеми майбутнього//Економіка України. — 2003. —
№ 9. — С. 67—72.

Бібліографія



62 Вісник аграрної науки грудень 2010 р.

Аналіз діяльності сільськогосподарських під-
приємств України за роки незалежності дає
змогу сформулювати деякі висновки щодо їх
функціонування в умовах переходу до ринку.
По-перше, намітилися істотні відміни у тем-

пах розвитку рослинництва і тваринництва. У
2009 р. при загальному зменшенні вартості ва-
лової продукції сільського господарства Украї-
ни в господарствах усіх категорій порівняно з
1991 р. (у порівняльній оцінці) на 19,3% вало-
вий збір зерна збільшився на 19,4% і становив
46,0 млн т, насіння соняшнику — у 2,8 раза,
картоплі й овочів, відповідно, на 35,2 і 40,6%.
Водночас, виробництво продукції тваринницт-
ва в усіх категоріях господарств (за винятком
яєць) скоротилося: м’яса (у забійній вазі) на
52,4%, молока — на 48,2%.
По-друге, поглибився диспаритет між галу-

зями сільськогосподарського виробництва та
іншими сферами господарювання. Це підтвер-
джують різкі відміни між збільшенням частки
матеріальних витрат у собівартості та реаліза-
ційними цінами порівняно з 1996 р. Якщо вар-
тість матеріальних витрат у собівартості основ-
них видів продукції рослинництва і тваринниц-
тва зросла за період 1996—2009 рр. майже
однаково (у 6—8 разів), то підвищення реалі-
заційних цін характеризується різкими відміна-
ми. Реалізаційні ціни на зерно зросли у 4,8
раза, на соняшник — 8,1, цукровий буряк — у
6,9 раза, а загалом по продукції рослинництва
— у 5,4 раза. Отже, по цій галузі ріст цін (5,4
раза) не перевищив збільшення витрат (8,9
раза). Аналогічне співвідношення склалося і у
тваринництві: реалізаційні ціни підвищилися на
молоко у 9 разів, м’ясо великої рогатої худоби
— 3,7, свинину — 3,3, яйця курячі — 3,7, вов-
ну — у 1,9 раза. В цілому по тваринництву ре-
алізаційні ціни зросли лише в 3,6 раза, тоді як
матеріальні витрати в структурі собівартості
продукції тваринництва — у 6,7 раза.
По-третє, поглибились відміни у показни-

ках рентабельності галузей та по видах про-
дукції. Рентабельність виробництва зернових і
зернобобових культур відносно собівартості у
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1991 р. становила у середньому 94,4%, соняш-
нику — 178,9, картоплі — 35,6, цукрових бу-
ряків — 30,1, овочів відкритого ґрунту — 17,6%.
У середньому по рослинництву рентабельність
продукції становила 65,2%. Від реалізації про-
дукції тваринництва переважна більшість гос-
подарств має збитки. Проте у 2009 р. у сіль-
ськогосподарських підприємствах виробництво
молока, м’яса свиней та курячих яєць було рен-
табельним. Рівень рентабельності тваринниц-
тва був позитивним (+5,5%).
По-четверте, посилюється поляризація

сільськогосподарських підприємств за фінансо-
вими результатами. Якщо у 1991 р. збиткови-
ми були 10,2% сільськогосподарських підпри-
ємств, то у 2009 р. — 30,1%, або втричі більше.
Сума чистого збитку, який одержали підприє-
мства у 2009 р., становила 6189,3 млн грн.
За діючими ринковими умовами господар-

ства та регіони, які спеціалізуються на вироб-
ництві тваринницької продукції, приречені на
збитки. У десяти із двадцяти п’яти регіонів Ук-
раїни виробництво продукції тваринництва
збиткове. У 2009 р. найнижчий рівень рента-
бельності продукції тваринництва спостерігали
у Закарпатській (–24,1%), Житомирській
(–13,7), Чернігівській (–8,9), Одеській (–11,0) та
Сумській (–11,1%) областях. Найбільш ефек-
тивно виробництво продукції тваринництва ве-
дуть підприємства Київської (+33,8%), Запорізь-
кої (+25,7), Івано-Франківської (+18,5), Донець-
кої (+15,0) та Дніпропетровської (+8,1%)
областей. Збитковість — одна із основних при-
чин занепаду тваринництва в Україні. Наслідки
цього не обмежуються лише розрегульованістю
продовольчого ринку та погіршенням харчуван-
ня населення, адже відбуваються незворотні
процеси демографічного й соціального харак-
теру, що загрожує небезпеці деградації села.
Це потребує прийняття негайних заходів щодо
запобігання подальшого спаду сільськогоспо-
дарського виробництва і, передусім, розвитку
тваринництва.
Аналіз практики переходу аграрного вироб-

ництва до ринку дає підстави для обґрунтуван-
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ня нових підходів до вирішення проблем агро-
промислового комплексу. Доцільно виділити
три групи факторів, які спричинили негативні
соціально-економічні наслідки при переході до
ринку.
Перша група факторів пов’язана з макро-

економічними рішеннями щодо стабілізації гро-
шового обігу, які базувалися на жорсткій мо-
нетарній політиці. Для сільськогосподарських
товаровиробників такі заходи виявилися особ-
ливо важкими. Вони позбавили аграрний сек-
тор державної підтримки, яка якщо і надавала-
ся, то спрямовувалася на створення фер-
мерського сектору, який в сучасних умовах і у
найближчі роки не може помітно впливати на
насичення продовольчого ринку. Йдеться про
обов’язковий зважений підхід до вибору форм
ведення і розвитку сільськогосподарського ви-
робництва, які більше притаманні для нашої
країни. Жорстка монетарна політика призвела
до ще одного негативного явища — затоварю-
вання продуктами харчування оптової та заго-
тівельної мережі, холодильників та ін. сховищ.
М’ясокомбінати, молочні заводи змушені скоро-
чувати обсяги переробки продукції, що в кінце-
вому підсумку і позначилося на стані галузі тва-
ринництва. Причому такі явища відбуваються
при вкрай недостатньому раціоні харчування,
який і в попередні роки за структурою значно
поступався вітчизняним і світовим стандартам.
Друга група факторів пов’язана з реформу-

ванням відносин власності. Штучне прискорен-
ня розвитку організаційно-правових форм гос-
подарювання ринкового типу, зокрема й фер-
мерства, негативно вплинуло на стан існуючої
колгоспно-радгоспної системи. Сприяла цьому
і поспішна реорганізація великих сільськогоспо-
дарських підприємств, що завдало невиправда-
них втрат виробничому потенціалу, особливо у
тваринництві.
Вважаємо, що співвідношення підприємств

різних розмірів має сенс лише для певної їх
сукупності у галузевому або територіальному
розрізах. І завдання аграрної науки визначити
межі цієї кількості (множини), тобто скільки і
яких підприємств має до неї входити. Основа
цього — дослідження потреб, ринкового попи-
ту на продукцію та послуги. Отже, у довгостро-
ковій перспективі вважається можливим тільки
двоєдине вирішення названої проблеми: з од-
ного боку, послідовна орієнтація на ринкові
відносини для гарантії забезпечення конкурен-
тоспроможності продукції всіх підприємств (ма-
лих, середніх і великих); з іншого — підвищення
якості життя, розвиток соціальної інфраструк-
тури сільської місцевості, що збереже її як ос-
нову життєдіяльності та зайнятості населення.
Третя група факторів пов’язана з тим, що

економіка України не була підготовленою до

Про регулювання ринку
продовольства України

переходу на цивілізований ринок, особливо аг-
ропродовольчий, через наявність монополій.
Сільськогосподарські товаровиробники опини-
лися під тиском двох монополій: з однієї сторо-
ни — монополісти фондоутворюючих галузей,
з іншої — переробної промисловості, заготівель-
ної мережі, оптової торгівлі тощо. У результаті
цього виник диспаритет між вартістю продукції
сільського господарства та цінами у сферах
матеріального виробництва й обслуговування.
Монополія ж у третій сфері АПК призвела до
необґрунтованого підвищення, а подекуди й до
недоступного рівня цін на продовольство. По-
трібно враховувати суперечливість причин, що
зумовлюють затоварювання ринку продукцією
тваринництва. Йдеться про зниження платос-
проможності попиту через перегляд цінової по-
літики, яка призвела до згортання дотацій, які
раніше надавали змогу підтримувати ціни на
продовольство на соціально доступному для
населення рівні. Водночас, неможливо запере-
чувати негативний вплив монополій третьої
сфери АПК, які й посилили затоварювання на
продовольчому ринку.
Існує думка, що у кризових ситуаціях антиін-

фляційні заходи повинні включати відмову від
субсидування сільськогосподарських товарови-
робників, адже суспільство не може постійно
підтримувати «на плаву» погано працюючі сіль-
ськогосподарські підприємства. При цьому на-
зивалися неймовірно високі суми дотацій, які
витрачалися ніби-то на підтримку колективних
сільськогосподарських підприємств, а в дійс-
ності основна маса цих засобів спрямовувала-
ся на підтримку цін на продовольство, хоча
форма видачі грошових ресурсів була недоско-
налою. Саме тому відмова від дотацій і призве-
ла до різкого росту цін на продовольство. За-
робітки більшої частини населення країни не
були розраховані на такі ціни. Звідси і штучне
затоварювання продуктами, особливо тварин-
ного походження (на них йшли основні суми
дотаційних коштів).
Неготовність до цивілізованого ринку проя-

вилася й у відсутності необхідної інфраструк-
тури (бірж, торгових домів, оптових ринків  тощо).
В підсумку утворився «дикий» ринок, на якому
посередники та перекупщики отримали моно-
польну владу. Вона посилилася з прийняттям
законів про вільну торгівлю, яка й призвела до
безконтрольного росту цін на продовольчому
ринку. Причому, держава виявилася неспро-
можною збирати податки з агентів «дикого»
ринку та контролювати якість продуктів.
Відсутнє правове забезпечення переходу до

регульованого ринку. З моменту лібералізації
цін минув не один рік, проте жодного норматив-
ного акту з питань регулювання продовольчо-
го ринку на державному рівні не прийнято.
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Наслідок проведення ринкової політики
виявився протилежним очікуванням її авто-
рів. Найбільша частка доходів від росту цін на
продовольство зосереджується у перекупщи-
ків, посередників і монополістів третьої сфери
АПК. Сільськогосподарські товаровиробни-
ки не отримали достатніх стимулів для росту
виробництва, навпаки, вони вимушені його
згортати.
Тиск на продовольчі ціни не призвів до зни-

ження витрат, структурних перебудов і підви-
щення ефективності виробництва, тобто ре-
зультатів, заради яких задумана реформа. По
всьому ланцюжку виробництва продовольства
та його просування до споживача з різною мі-
рою інтенсивності спостерігається приблизно
однакова тенденція: замість росту виробницт-
ва — ріст цін як основного джерела виживан-
ня та підтримки доходів. І якщо сільське госпо-
дарство поки що відстає в цьому процесі, то
після вимушеного (під тиском аграрних струк-
тур) звільнення цін на сільськогосподарську
продукцію, демонтажу системи обов’язкових
поставок аграрний сектор має всі шанси вис-
тупити на «дикому» ринку повноправним учас-
ником. Останні події навколо цін на зерно по-
казали правомірність такого прогнозу, хоча про-
грамою лібералізації цін це не передбачалось.
Якщо при такому способі переходу до ринку з
часом могли б відбутися позитивні зрушення,
то це неможливо у сільському господарстві і,
взагалі, агропродовольчому комплексі. Тут діє
комплекс факторів, що перешкоджають пере-
ходу до ринку за методом «шокової терапії»:
висока соціальна напруга при хронічному збе-
реженні рівня та якості харчування; неможли-
вість швидко відновити виробничий потенціал
внаслідок деградації земель і руйнування гено-
фонду тваринництва; незворотність негативних
демографічних процесів на селі; небезпека по-
вного руйнування соціальної інфраструктури
села та колосальні затрати на її відновлення.
Ігнорування цих особливостей агропродо-

вольчого сектору, які характеризують його інер-
ційність відносно адаптації до ринкових умов,
з одного боку, і необхідність щоденного, хоча
й скромного харчування населення — з іншо-
го, призвели до незадовільних результатів від
швидкого, але не підготовленого переходу до
ринку. Слід враховувати, що й імпорт продо-
вольства в Україну не може не реагувати на
наслідки падіння вітчизняного виробництва й
відсутність достатніх продовольчих запасів, які
давали б змогу дещо уповільнити спад вироб-
ництва.
Отже, головний висновок, який треба зроби-

ти із досвіду лібералізації цін — необхідність
ретельної науково обґрунтованої підготовки
умов для переходу до регульованого ринку, які

б враховували специфіку аграрного сектору і
агропродовольчого комплексу загалом.
Зроблений аналіз дає можливість сформу-

лювати основні передумови організації регуль-
ованого ринку продовольства.
Перша передумова — розробити ефек-

тивне антимонопольне законодавство, яке
дасть змогу зменшити негативний вплив моно-
полістів.
До основних положень нової антимонополь-

ної політики в АПК і обслуговуючих його сфе-
рах слід віднести такі: переглянути границі, у
межах яких проявляється домінуюче положен-
ня господарюючого суб’єкта, застосувати для
цього зональний принцип (зон обслуговування,
сировинних зон, зон спеціалізації тощо), які
можуть не обов’язково збігатися з адміністра-
тивними межами; створити в процесі привати-
зації антимонопольні організаційно-правові
форми: акціонерні й інші господарські товари-
ства, виробничі і сервісні кооперативи тощо в
усіх сферах, які обслуговують аграрний сектор,
з передачею контрольного пакета акцій, паїв,
часток участі сільськогосподарським товарови-
робникам; господарюючим суб’єктам, які займа-
ють домінуюче місце на товарному ринку, про-
понується вибір: передати контрольний пакет
акцій сільськогосподарським товаровиробникам
та іншим споживачам продукції (послуг) або ке-
руватися антимонопольним законодавством;
необхідно оперативно реагувати на ситуації,
викликані монополістичними діями господарю-
ючих суб’єктів, наприклад, примусовий продаж
продукції (послуг) за фіксованими цінами. На
перший погляд, запропоновані заходи носять
антиринковий характер, проте очевидно, що до
створення цивілізованого ринку необхідно зруй-
нувати монополію, для чого потрібні жорсткі
заходи, які упереджуватимуть монополістичні
дії; у першу чергу слід розповсюдити заставні
операції на господарюючі суб’єкти, які займа-
ють домінуюче місце на певному товарному
ринку. Заставні операції, що проводяться при
підтримці держави і під її контролем, дають
змогу регулювати ціни на сільськогосподарсь-
ку сировину та продовольчі товари, розшири-
ти межі товарного ринку і тим самим послаби-
ти тиск монополістів. У результаті заставних
операцій накопичуються запаси продовольства
для оперативної інтервенції на ринку та стабі-
лізації споживчих цін; регулювати фонд спожи-
вання підприємств-монополістів, боротися тре-
ба, передусім, не з доходами, а з їх «проїдан-
ням»; залучити незалежну аудиторську службу
для перевірки дотримання антимонопольних
заходів, що стосуються цін, нормативів рента-
бельності та інших вимог, які впливають на
фінансові результати.
Друга передумова — ринкові структури.
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Під цим розуміється як матеріальна база для
оптових ринків, торгових домів, сховищ тощо,
так і система їхнього функціонування, яка за-
безпечує доступність для огляду продовольчо-
го ринку, його підконтрольність щодо якості
продуктів, рівня доходів і цін. В сучасних умо-
вах необхідний контроль за цим сектором з
ряду причин. По-перше, через диктат оптової
торгівлі відносно виробників сільськогосподар-
ської сировини та її переробників. Диктат, у
свою чергу, базується на переплетінні (узгод-
женні) державних, комерційних і тіньових струк-
тур, які давно мають сильні позиції на продо-
вольчому ринку, особливо плодоовочевому.
По-друге, через відсутність морально-етичних
навичок до цивілізованої торгівлі, дотримання
комерційного кодексу, які виступають у розви-
нених країнах моральною основою торгової
справи.
Третя передумова — правове забезпе-

чення регулювання продовольчого ринку.
Окрім антимонопольного законодавства, за-
гального торгового (комерційного) кодексу не-
обхідні спеціальні нормативно-законодавчі акти
для забезпечення ефективного регулювання
продовольчого ринку.
Четверта передумова — державна під-

тримка сільськогосподарських товарови-
робників (незалежно від форм власності) для
їх адаптації до вимог ринку. Державна підтрим-
ка має спрямовуватися на підвищення конку-
рентоспроможності товаровиробників щодо
якості продуктів, витрат на їх виробництво та
доступу до переробних і торговельних об’єктів.
Це стосується і державної підтримки, спрямо-
ваної на стабілізацію фінансового стану госпо-
дарства, передусім, тваринницького напряму.
Одночасно необхідно проводити санацію не-
платоспроможних підприємств.
Програма адаптації до ринкових умов перед-

бачає також підтримку структурної перебудови,
вдосконалення територіального розміщення
сільськогосподарського виробництва. Об’єктом
державної підтримки має бути і ринкова інфра-
структура (біржі, ярмарки, аукціони, торгові до-
ми тощо) на період її становлення. Необхідна
підтримка і господарствам, які працюють в ек-
стремальних умовах. Особлива стаття держав-
ної підтримки — підготовка кадрів до роботи в
ринкових умовах.
Розгляд передумов, необхідних для пере-

ходу до регульованого ринку, одночасно по-
требує формування принципів регулювання
продовольчого ринку.
Перший принцип — готовність ринкових

регуляторів і структур. Практика показала,
що інколи оголошений перехід до ринку не суп-
роводжується наявністю регульованої системи
відносин, а без створення всіх необхідних ре-

гуляторів і структур неможливе введення рин-
кових елементів. Йдеться про відповідність між
ринковими заходами та мірою готовності еко-
номіки або її сектору до їхнього освоєння.
Другий принцип — протекціонізм відносно

вітчизняних сільськогосподарських товарови-
робників. Оскільки вітчизняні сільськогоспо-
дарські виробники ще не можуть конкурувати
на світовому ринку, то необхідно передбачити
дієві митні бар’єри. Величину мита можна виз-
начати за правилами, які діють в ЄС. На пер-
ший погляд, здається, що оскільки споживання
продуктів харчування недостатнє і рівень його
падає, то імпортні мита взагалі неправомірні,
адже при цьому ще більше може загостритися
продовольча ситуація. Проте м’ясна та молоч-
на продукція вітчизняного виробництва не зна-
ходить збуту через високі реалізаційні ціни, що
призводить до згортання виробництва.
Проте не слід відразу відмовлятися від ім-

порту будь-якого виду продовольства або сіль-
ськогосподарської сировини. Доцільно перегля-
нути імпортну політику по тих видах продоволь-
ства, попит на які за сучасними цінами може
задовольнятися за рахунок вітчизняного вироб-
ництва (м’ясо, молочні продукти, масло рослин-
не тощо), і переадресовувати дотації від зару-
біжних виробників до вітчизняних.
Третій принцип — державна підтримка

вітчизняних товаровиробників. Він тісно пов’я-
заний з попереднім. Протекціоністська політика
відносно вітчизняних сільськогосподарських то-
варовиробників є міцною державною підтрим-
кою, але якщо крім протекціоністської політики
відносно імпорту надаватимуться субсидії для
підтримки цін на продовольство на соціально
прийнятному рівні, то чи потрібні інші форми
державної підтримки? Вважаємо, що відповідь
має бути позитивною з таких причин.
По-перше, необхідно пристосовувати това-

ровиробників до вимог ринку. По-друге, треба
забезпечувати прийом усієї виробленої сіль-
ськогосподарської продукції без будь-яких об-
межень. Під час продовольчої кризи і аж до
насичення потреб населення будь-який това-
ровиробник повинен мати гарантію, що вся ви-
роблена ним сільськогосподарська продукція
відповідної якості може бути реалізована дер-
жавним заготівельним органам або на вільно-
му ринку. Такий підхід є потужним стимулом
приросту вітчизняного сільськогосподарського
виробництва, особливо за виваженої політики
цін. На перший погляд, можна припустити, що
при введенні компенсаційних виплат населен-
ню (або окремим малозабезпеченим катего-
ріям) буде автоматично вирішена проблема
державної підтримки сільськогосподарських то-
варовиробників. Дійсно, якщо дотримуватися
двох умов: рівень цін забезпечує нормальний
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прибуток будь-якому товаровиробнику; вво-
дяться компенсації (покупцям або заготівель-
но-оптовій сфері), які дають змогу підтримува-
ти роздрібні ціни на кінцеву продукцію на тако-
му рівні, що населення здатне закуповувати всі
запропоновані споживчі товари сільськогоспо-
дарського виробництва, то отримаємо дію ме-
ханізму протекціоністської політики (відносно
вітчизняних товаровиробників) у чистому виг-
ляді. До речі, приблизно аналогічний механізм
і діяв у колишньому СРСР (з тими або іншими
непринциповими змінами) протягом тривалого
часу. Проте такий підхід має й істотні недоліки,
головний — недостатнє стимулювання підви-
щення ефективності сільськогосподарського
виробництва, його структурної перебудови. Ви-
робники сільськогосподарської продукції пев-
ною мірою відриваються від ринку, не відчува-
ють його кон’юнктуру, не одержують інформації
щодо попиту. Між ними та ринком знаходять-
ся державні структури, які й поглинають цю
інформацію. Другий недолік полягає в тому, що
така форма протекціоністської політики являє
собою пасивну державну підтримку і не спону-
кає товаровиробників до технічного переоз-
броєння і освоєння прогресивних технологій.
Недолік такої форми підтримки особливо про-
являється при реалізації природоохоронних і
соціальних програм.
Отже, необхідно, щоб система регулювання

ринку продовольства передбачала поєднання
трьох форм державної підтримки: протекціо-
ністської, тобто захисту вітчизняних товарови-
робників; ринкової як гарантії збуту всієї
виробленої сільськогосподарської продукції за
цінами, які забезпечують нормальне функціо-
нування товаровиробників; програмної, спрямо-
ваної на підтримку заходів, які сприяють техні-
чному переозброєнню господарств, зміні їхньої
спеціалізації відповідно до вимог ринку.
Роль кожної з форм підтримки змінювати-

меться в міру стабілізації продовольчого рин-
ку. В перспективі зросте значення програмної
підтримки. Ринкові регулятори, що передбача-
ють повну гарантію збуту всієї виробленої про-
дукції, поступово одержать форму регулюван-
ня запасів із метою інтервенції на продоволь-
чому ринку. Треба буде ввести обмежувачі —
квоти на гарантований продаж.
Велике значення має й вибір стадії, на яку

спрямована державна підтримка. Для розши-
рення платоспроможного попиту дотації мо-
жуть видаватися на різних стадіях просування
продукції до кінцевого споживача: виробницт-
ва, закупівлі, переробки та торгівлі безпосеред-
ньо населенню або окремим соціально неза-
хищеним категоріям. Багаторічний досвід до-
тування виявив недоліки форм державної
підтримки, яка надавалася на стадіях заготівлі

та переробки продукції. Ця практика багатора-
зово аналізувалася і критикувалася. Розгляне-
мо доцільність дотацій населенню. Можливі
два підходи.
Перший підхід більш прийнятний, коли по-

трібно розширити попит на продукти та інші то-
вари сільськогосподарського виробництва для
всіх категорій населення. Він добре вписуєть-
ся у систему регулювання ринку, яка базуєть-
ся на заставі продукції. В цьому разі на виході
від заставодавця в торгівельну мережу (на ви-
падок інтервенції) дотація буде затребувана на
весь обсяг продовольства. Категорії покупця на
момент викидання товару на продовольчий ри-
нок невідомі і немає потреби у такій диферен-
ціації покупців, оскільки ідея його регулювання
полягає у приведенні всієї маси товарів у від-
повідність за соціально доцільною ціною неза-
лежно від кінцевого споживача.
Друга система регулювання продовольчого

ринку може бути орієнтованою на захист лише
малозабезпечених верств населення. Тоді, во-
чевидь, дотації необхідно адресувати безпосе-
редньо цим категоріям. На сучасному етапі при
продовольчому дефіциті і різкій диференціації
доходів населення такий спосіб дотування
більш сприйнятний: зменшується обсяг фінан-
сових ресурсів для дотацій; збільшується роз-
рив у доходах різних верств населення. Отже,
такі форми дотації сприятимуть зниженню соц-
іальної напруженості в країні.
До недоліків такої форми дотації слід від-

нести технічні труднощі її реалізації: необхідні
талони, картки на більш дешеві продукти, що
створює умови для зловживань. Другий варіант
— видача грошової допомоги, але в цьому ви-
падку немає впевненості, що вона буде вико-
ристана на цільові покупки. Кінцевий вибір
форм дотації залежить від систем регулюван-
ня ринку і політичної ситуації в країні.
Політика доходів як системоутворюючий

елемент регулювання ринку.
Регульований ринок і доходи сільськогоспо-

дарських товаровиробників. Це найменш оп-
рацьований аспект ринкового регулювання вза-
галі та ціноутворення на сільськогосподарську
сировину зокрема. Перше питання політики до-
ходів і її впливу на ціноутворення — співвідно-
шення трудових доходів, які отримує працівник
у сільському господарстві та в інших сферах
матеріального виробництва. Зрозуміло, що такі
співставлення правомірні за рівної якості та
інтенсивності праці. Світовий досвід свідчить,
що у розвинених країнах аграрна політика пе-
редбачає вирівнювання доходів працівників сіль-
ського господарства та інших сфер матеріаль-
ного виробництва. І хоча у багатьох країнах, не-
зважаючи на державні заходи, рівень доходів
селянства відстає від заробітків промислових
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працівників спорідненої кваліфікації, для нашо-
го аналізу важливий принцип, закладений в аг-
рарну політику. Для умов України теза про ви-
рівнювання доходів за працею є більш обов’яз-
ковою, ніж у країнах із розвиненою економікою,
хоча б тому, що у нас соціально-побутові умо-
ви на селі значно відстають від міських.
Інколи пропонують при порівнянні сільських

і міських працівників за заробітною платою вра-
ховувати дохід від особистого селянського гос-
подарства (ОСГ). На наш погляд, такий підхід
неправомірний, адже порівняння доходів за
кількістю та якістю праці в сільській місцевості
з міськими у наших умовах навіть є некорект-
ними.
І ще одне важливе методологічне питання,

яке виникає у зв’язку з формуванням приват-
ного та колективного підприємництва в аграр-
ному секторі. Йдеться про порівняння заро-
бітків найманих працівників у сільському гос-
подарстві та промисловості. Між тим фермер
поєднує в одній особі (в крайньому випадку го-
лова господарства) власника, підприємця і пра-
цівника. Чи правомірно порівнювати дохід фер-
мерів із заробітком промислового робітника?
На нашу думку, таке порівняння некоректне.
Правильніше було б при порівнянні заробітків
за безпосередню роботу в сільському госпо-
дарстві фермеру додавати винагороду за уп-
равління (підприємництво). Наприклад, у Ні-
меччині (в розрахунках з обґрунтування політи-
ки доходів) за цю функцію стандартний
заробіток селянина збільшується на 16,3% і ще
нараховується 3,5% на власний капітал, вкла-
дений у господарство. Вочевидь, такий підхід
сприйнятливий і для нашої економіки і не тільки
для приватних підприємців, але й колективних

сільськогосподарських підприємств. Проте у ви-
падку колективної власності правомірна над-
бавка тільки за вкладений капітал, оскільки
функція управління виконується спеціальним
штатом.
Реалізація наукових міркувань з приводу

політики регулювання доходів сільськогос-
подарських товаровиробників потребує відпо-
відного механізму. Можливі різні варіанти: по-
датковий, дотаційний, ціновий. Рішення зале-
жить від загальних підходів до регулювання
фінансів сільськогосподарських товаровироб-
ників. У сучасних умовах найсприйнятливішим
є ціновий механізм регулювання у поєднанні з
податковим.
Роль цін для сільськогосподарських това-

ровиробників на сучасному етапі подвійна. З
одного боку, вони мають виступати гарантом
доходності, з іншого — стимулювати розвиток
раціонального сільськогосподарського вироб-
ництва, а отже, і виключати затрати, які не
підлягають відшкодуванню. Ця важлива функ-
ція цін на перехідному етапі не може здійсню-
ватися чисто ринковими способами, оскільки
ще не створене необхідне конкурентне середо-
вище. Викладене повинно бути гарантоване
тільки відшкодуванням нормальних затрат. От-
же, регульовані ціни мають відображати нор-
мальні затрати та включати винагороду за уп-
равління господарством. Товаровиробники по-
винні бути своєчасно проінформовані про
рівень регульованих цін. У інфляційних ситуа-
ціях вони мають індексуватися. В поєднанні з
забезпеченням збуту всієї товарної продукції
гарантія цін, а отже, і доходів, створює умови
для стабілізації сільськогосподарського вироб-
ництва, і отже, продовольчого ринку.

Про регулювання ринку
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Посилення ролі місцевих бюджетів у загаль-
нодержавному розвитку пов’язане з процесами
інтеграції України в європейське та світове спів-
товариство. Світовий досвід реформ суспільно-
го управління підтверджує ефективність прин-
ципів децентралізації та субсидіарності. Відпо-
відно до обраних напрямів зовнішньої та
внутрішньої політики в Україні розпочато та
перебувають у стадії незавершеності реформи
системи державного управління, бюджетної,
податкової систем та адміністративно-терито-
ріального устрою. Об’єднуючим елементом їх
реалізації є місцеві бюджети.
Незважаючи на проголошений принцип са-

мостійності територіальних громад України ре-
альних механізмів для її реалізації вкрай не-
достатньо. Нагального вирішення потребує
низка гострих проблем, що склалися у сфері
управління формуванням та використанням
місцевих бюджетів, серед яких переважно дек-
ларативний характер нормативно-правової
бази, високий рівень централізації бюджетно-
го процесу, недостатність власних доходних
джерел, неефективна система розподілу за-
гальнодержавних податків, відсутність стимулів
у місцевих органів влади до ефективного уп-
равління місцевим бюджетом.
Для забезпечення стабільності бюджетної

системи законом «Про внесення змін до Бюд-
жетного кодексу України», прийнятим у липні
2010 р., передбачено встановити на постійній
основі окремі норми, які щорічно регулювали-
ся законом про державний бюджет.
Зокрема, визначено склад доходів загально-

го фонду державного бюджету, перелік захи-
щених видатків бюджету, процедуру перераху-
вання дотацій вирівнювання місцевим бюдже-
там, конкретизовано субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам за державними
програмами соціального захисту тощо, пере-
глянуто джерела доходів місцевих бюджетів,
упорядковано видаткові повноваження місце-
вих бюджетів.
Віднесено у повному обсязі до доходів міс-

цевих бюджетів, що не враховуються при виз-
наченні обсягу міжбюджетних відносин, фіксо-
ваний податок на доходи від підприємницької
діяльності, єдиний податок для суб’єктів малого
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підприємництва і плату за землю (які зарахо-
вуються до бюджетів місцевого самоврядуван-
ня), надходження адміністративних штрафів,
плату за торговий патент на здійснення деяких
видів підприємницької діяльності (за винятком
плати за придбання торгових патентів пункта-
ми продажу нафтопродуктів, автозаправними
станціями, заправними пунктами), що стягуєть-
ся виконавчими органами відповідних місцевих
рад; податок на нерухоме майно (нерухомість),
відмінне від земельної ділянки, у складі місце-
вих податків і зборів.
Крім того, передбачено узгодження інших за-

конів України зі змінами до Бюджетного кодексу
України (зміни до 26 законів, зокрема Цивіль-
ного кодексу України, Водного кодексу України,
Земельного кодексу України, Господарського
кодексу України, Кодексу України про адмініст-
ративні правопорушення, Кримінального кодек-
су України та інших законодавчих актів).
Однак у цьому документі не враховано ме-

ханізм розподілу коштів між 12 тис. місцевих
бюджетів [9].
Мета статті — обґрунтувати теоретико-ме-

тодичні засади і практичні підходи до вдоско-
налення процесу управління формуванням та
використанням місцевих бюджетів [1].
Об’єктом дослідження є бюджетний процес

в Україні на місцевому рівні.
Предмет дослідження — процес управлін-

ня формуванням та використанням місцевих
бюджетів в Україні.
Сприяти переходу на європейські стандар-

ти організації суспільного життя в Україні має
гарантоване Конституцією та Бюджетним ко-
дексом України право територіальної громади
самостійно розпоряджатися власними фінансо-
вими ресурсами [1]. Зокрема, передбачено пра-
во затверджувати та контролювати виконання
місцевих бюджетів, впроваджувати місцеві по-
датки та збори. Принципи фінансової само-
стійності також визначено Європейською хартією
місцевого самоврядування, що ратифіковано
Україною, та іншими нормативно-правовими
документами.
Аналіз структури місцевих бюджетів України

(рисунок) свідчить, що вона досить розгалуже-
на і на кожному її рівні відбувається перетин
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владних інтересів. Адже відсутність чіткого, за-
конодавчо закріпленого розмежування повно-
важень між рівнями влади ускладнює міжбюд-
жетні відносини.
Згідно чинного законодавства доходи місце-

вих бюджетів поділяються на ті, що врахову-
ються (доходи першого кошика) і ті, що не вра-
ховуються (доходи другого кошика) при розра-
хунку міжбюджетних трансфертів. У процесі
дослідження з’ясовано, що найбільшу частку в
доходах місцевих бюджетів становлять доходи
першого кошика.
Ця частка доходів практично не залежить від

ефективності діяльності органів місцевої вла-
ди. Частка другого кошика в дохідній частині
місцевих бюджетів є досить незначною. Тобто
обмежено кошти, якими громади можуть розпо-
ряджатися самостійно залежно від пріоритетів
розвитку.
Динаміка змін у структурі доходів місцевих

бюджетів за 2005—2009 рр. демонструє змен-

Управління формуванням
і використанням місцевих бюджетів

шення частки місцевих податків та зборів (з 2%
у 2005 р. до 1,1% у 2009) (табл. 1). Надходжен-
ня від загальнодержавних податків і зборів ста-
новлять 50—70%, хоча в країнах з успішною
економікою місцеві податки і збори — основне
джерело наповнення місцевих бюджетів.
Занадто висока централізація бюджетного

процесу не дає змоги органам місцевого само-
врядування належно впливати на процес фор-
мування та використання місцевих бюджетів,
виникає незацікавленість в отриманні додатко-
вих доходів, укорінюється споживацька психо-
логія, зростає кількість дотаційних бюджетів.
Зокрема, в 2005 р. 92% були дотаційними, в
2009 р. цей показник уже становить 96,5%.
У 2009 р. 75,4% коштів спрямовувалось до

державного бюджету і лише 24,6% — розподі-
лялися приблизно серед 12 тис. місцевих бюд-
жетів (табл. 2). З’ясовано, що бюджетна полі-
тика держави щодо управління використанням
місцевих бюджетів спрямована в основному на
задоволення поточних потреб. Протягом ос-
танніх років на соціальні цілі спрямовувалося
до 80% видаткової частини місцевих бюджетів,
а бюджетні видатки на розвиток територій, які
потребують значних фінансових ресурсів, за-
безпечуються переліком доходів, що станов-
лять у структурі місцевих бюджетів лише 10%.
Згідно результатів дослідження, за останні

5 років частка капітальних видатків скоротила-
ся вдвічі — з 15,5 до 7,5%. Деякі територіальні
громади взагалі не мають бюджету розвитку.
Отже, встановлено, що існування дисба-

лансу між видатками розвитку і споживання
унеможливлює вирішення місцевими органа-
ми проблем соціально-економічного розвитку
громад.
Дослідження дають підставу стверджувати

необхідність вдосконалення існуючих механіз-
мів управління використанням місцевих бюд-
жетів в умовах обмеженості ресурсів.
Для підвищення прозорості та відкритості

управління бюджетним процесом пропонуємо

Структура місцевих бюджетів України (джеF
рело: 7, 10).

1 рівень

Бюджети міст районного
підпорядкування
Бюджети селищ
Бюджети сіл
Бюджети районів у містах

3 рівень

2 рівень

Районні бюджети
Бюджети міст обласного
підпорядкування з районним
розподілом
Бюджети міст обласного
підпорядкування без районного
розподілу

Республіканський бюджет Автономної
Республіки Крим
Обласні бюджети
Бюджети міст республіканського
підпорядкування

Усього бюджетів, що мають відносини
з державним бюджетом, з них: 690 690 691 691 691
  бюджети-донори, усього 55 41 46 46 24
    у т. ч. бюджети:
    міст — обласних центрів 12 10 10 11 4
    інших міст 38 27 32 28 17
    областей 2 1 1 1 0
    районів  2 2 2 5 2
    Києва 1 1 1 1 1
Частка бюджетів-донорів у загальній кількості
бюджетів, % 8,0 5,9 6,7 6,7 3,5
Частка дотаційних бюджетів у загальній кількості
бюджетів, % 92,0 94,1 93,3 93,3 96,5

1. Структуризація місцевих бюджетів України у 2005—2009 рр. [6]

2005 2006 2007 2008 2009
Показник

Роки
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інформацію про стан його виконання, що опри-
люднюється, надавати в зрозумілій, простій
для сприйняття кожного користувача формі. Це
дасть можливість критично оцінювати власний
потенціал та стимулювати громаду до зміцнен-
ня власної фінансово-матеріальної бази. З цією
метою вважаємо також доцільним використан-
ня сучасних інформаційних технологій.
Доцільно вдосконалити механізм проведен-

ня громадських слухань шляхом закріплення
відповідних норм у статутах міських громад.
Потрібно закріпити право ініціювати громадські
слухання не лише за міським головою, а й місь-
кою громадою. Побудова слухань має базува-
тися не на схваленні готового проекту рішен-
ня, а на слуханнях щодо альтернатив [5]. Така
форма проведення слухань має змінити пози-
цію населення зі споживацької до активної і
дієвої.
Дослідження джерел формування місцевих

бюджетів України показало недоцільність зас-
тосування заміни місцевих податків міжбюджет-
ними трансфертами. Тому для зміцнення фі-
нансово-матеріальної бази міських бюджетів
пропонуємо механізм надходження до міських
бюджетів податку на нерухоме майно. Оскіль-

ки при введенні податку можливі складності
щодо оцінки майна, то пропонується встанов-
лення диференційованої ставки податку, роз-
мір якої збільшуватиметься відповідно до збіль-
шення розміру сукупного майна з урахуванням
прожиткового мінімуму для працездатної осо-
би на 1 січня поточного року.
Отже, пропонується застосування формули

(1) розрахунку податку на нерухоме майно:

Т = S × (Dmin × Т(У), (1)
де Т — сума податку на нерухоме майно, грн;
S — загальна площа об’єкта оподаткування, м2

— база оподаткування, яку визначають на під-
ставі даних органів, які здійснюють держав-
ну реєстрацію прав на нерухоме майно;
Dmin — сума місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року, грн; Т(У) — ставка
податку, %.
Крім розрахованого економічного ефекту,

введення податку на нерухоме майно матиме
також соціальний ефект як засіб проти спеку-
ляцій на ринку нерухомості та забезпечення
незахищених верств населення доступним жит-
лом (табл. 3).

Доходи
Державний бюджет 77,4 76,8 73,0 75,2 75,4
Місцеві бюджети 22,6 23,2 27,0 24,8 24,6

Видатки
Державний бюджет 63,2 58,7 57,3 59,0 58,6
Місцеві бюджети 36,8 41,3 42,7 41,0 41,4

2. Динаміка частки доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті за 2005—2009 рр. [7]

Вид бюджету

2005 2006 2007 2008 2009

Роки

869,00 1303,50—1520,75 3050,19—3476,00 5227,04—6517,50 8707,38

3. Розрахунок фінансового результату від впровадження податку на нерухоме майно залежF
но від загальної площі об’єкта оподаткування [10]

Місячний прожитковий
мінімум, діючий для
працездатної особи
на 1 січня 2010 р.

(Dmin), грн

Площа об’єкта оподаткування (S), м2

Ставки податку (Т(Y)), %

300—350 351—400 401—500 501 і більше

2,00,5 1,0 1,5

Доцільним є введення до системи місцево-
го оподаткування екологічних податків. Вва-
жаємо за необхідне внести зміни до норма-
тивів розчеплення загальнодержавних подат-
ків. Отже, в перспективі місцеві податки і
збори мають стати надійним інструментом
регулювання економічного розвитку тери-
торій. Для відкритості, інформаційної повно-

ти та прозорості діяльності органів місце-
вого самоврядування запропоновано впро-
вадження єдиної системи управління бюдже-
том. Це підвищить ефективність управління
видатками, дасть можливість здійснюва-
ти посилений та прозоріший моніторинг
і контроль на всіх стадіях бюджетного про-
цесу [6].

Висновки
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

Молочна продуктивність корів більшості порід за означений період помітно зросла. Надій за
305 днів лактації корів голштинської породи підвищився на 7,9%, вихід молочного жиру і білка —
на 8,1%, у корів джерсейської породи — відповідно на 7,3 і 8, швіцької — на 5,7 і 6,8, гернзейсь-
кої — на 4,2 і 5,4%. Водночас у корів айрширської породи надій знизився на 1%, вихід молочного
жиру — на 1 і білка — на 0,2%, а у найменш чисельного поголів’я молочного шортгорну — відпо-
відно на 21,6 і 23,4% (таблиця).

Ю.П. Полупан, М.С. Гавриленко,
кандидати сільськогосподарських наук

ПОГОЛІВ’Я І ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД У США

В Інституті розведення і генетики тварин УААН узагальнено динаміку поголів’я, молочної
продуктивності і складу молока у корів молочних порід, яких розводять у США. Серед них найпо-
ширеніші такі: голштинська (94,5% загального поголів’я підконтрольних порід) і джерсейська (4,9%).
За період з 2001 по 2009 р. поголів’я підконтрольних корів зменшилося на 2, зокрема голштинсь-
кої породи — на 2,7, швіцької — 17,8, гернзейської — 19, айрширської — 33,3, молочної шортгорн-
ської — на 44% (таблиця). За цей період зросло поголів’я корів лише джерсейської породи (на
21,6%).

Динаміка поголів’я і продуктивності
підконтрольних корів різних порід у США (за матеріалами ICAR)

Голштинська 2009 3938546 10403 3,64 3,06 697,0

2001 4048939 9639 3,64 3,05 644,8

Джерсейська 2009 204826 7419 4,64 3,61 612,1

2001 168388 6915 4,61 3,59 567,0

Швіцька 2009 13089 8323 4,09 3,39 622,6

2001 15932 7877 4,00 3,36 582,9

Гернзейська 2009 6184 6891 4,56 3,37 546,5

2001 11191 6612 4,50 3,37 520,4

Айрширська 2009 5108 6942 3,94 3,17 493,6

2001 7658 7014 3,88 3,17 494,5

Молочний 2009 1972 6001 3,52 3,10 397,3
шортгорн 2001 3524 7652 3,62 3,16 518,8

Продуктивність за 305 днів

надій, кг
вміст у молоці, % вихід

молочного жиру
і білка, кгжиру білка

Порода Рік
Підконтрольне
поголів’я
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МОЛОЧНОГО
СКОТАРСТВА У ПІДВИЩЕННІ ЙОГО
ПРИБУТКОВОСТІ*

Наведено результати вивчення проблеми
інтенсифікації молочного скотарства,
спрямованої на підвищення прибутковості
виробництва й реалізації молока.
Проаналізовано вплив витрат на утримання
1 корови на її продуктивність.

Зростання прибутковості виробництва й ре-
алізації молока зумовлює необхідність підви-
щення значення галузі молочного скотарства,
яка традиційно займає провідне місце в розвит-
ку аграрного виробництва і забезпеченні насе-
лення молочними продуктами. На жаль, ста-
тистика свідчить про постійне скорочення об-
сягів виробництва молока. Отже, на сьогодні
проблема підвищення ефективності і вироб-
ництва молока залишається досить актуаль-
ною і зумовлює необхідність розширеного від-
творення галузі у найближчій перспективі.
Саме Концепцією наукового забезпечення ус-
тановами УААН розвитку галузей агропромис-
лового комплексу України в 2011—2015 рр. та
Державною цільовою програмою сталого роз-
витку сільських територій на період до 2020 р.
передбачено одним із важливих завдань агро-
економічної науки розробку заходів щодо за-
безпечення беззбитковості виробництва про-
дукції тваринництва та підвищення її економіч-
ної ефективності й конкурентоспроможності
молочної галузі [1, 2].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблеми інтенсифікації молочної галузі знай-
шли відображення в наукових публікаціях З.П.
Березівського, Н.С. Ляліної, В.В. Мерчанського,
Н.В. Оляднічук, М.Ф. Соловйова, Н.І. Шиян та
інших учених.
Проте невирішеною залишається проблема

підвищення прибутковості виробництва й реа-
лізації молока в підприємствах шляхом науко-
во обґрунтованої інтенсифікації молочного ско-
тарства.
Мета публікації — висвітлити результати

дослідження проблеми інтенсифікації молочно-

го скотарства як основного напряму підвищен-
ня прибутковості виробництва й реалізації мо-
лока в сільськогосподарських підприємствах
Чернігівської області.
Результати досліджень. Сучасна наука про-

понує різні методологічні підходи до вивчення
та оцінки інтенсифікації молочного скотарства.
В наших дослідженнях рівень інтенсифікації
молочної галузі вивчали шляхом аналізу ви-
трат у розрахунку на 1 корову, результативність
оцінювали за показником середньорічного на-
дою молока на корову, а економічну ефектив-
ність — через значення рівня прибутку на ко-
рову.
Для розрахунку рівня інтенсивності ведення

молочного скотарства в Чернігівській області та
визначення його впливу на результативність й
ефективність інтенсифікації галузі проведено
групування підприємств, які спеціалізуються на
виробництві молока, за величиною витрат у
розрахунку на 1 корову (табл. 1). При групу-
ванні виявлено значну амплітуду коливань вит-
рат у розрахунку на корову, що свідчить про
значні відмінності рівнів інтенсивності вироб-
ництва молока. Показники, наведені у таблиці,
засвідчили, що в усіх групах підприємств зі зро-
станням витрат на корову простежується чітка
тенденція до підвищення продуктивності корів.
Так, у 2009 р. у господарствах І групи, де в се-
редньому витрачали 815 грн на корову, продук-
тивність 1 гол. становила 601 кг, а в підпри-
ємствах Х групи вона була майже у 8 разів
вище порівняно з показниками І групи. Але вит-
рати в останній групі порівняно з І були вище
ніж у 9,5 раза, тобто темпи зростання витрат
перевищували темпи росту продуктивності ко-

Сторінка
молодого вченого
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МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Інтенсифікація молочного
скотарства у підвищенні його прибутковості

2006 Кількість підприємств
у групі 28 59 70 75 35 23 13 27 –* – 330
У середньому витрати
на корову, грн 756 1275 1759 2223 2759 3239 3741 5069 – – 2423
Продуктивність
1 корови/рік, кг 1314 1531 2312 2778 3248 3584 4300 5146 – – 3002
Рівень рентабельності
(збитковості), % 19,6 –3,3 –2,4 2,9 –2,2 –3,2 1,0 2,7 – – –0,01
Маса прибутку (збитку)
на корову, грн 111 –38 –36 55 –53 –91 33 126 – – –1

2007 Кількість підприємств
у групі 13 44 65 56 38 26 17 48 – – 307
У середньому витрати
на корову, грн 658 1287 1766 2213 2787 3243 3793 5401 – – 3070
Продуктивність
1 корови/рік, кг 900 1420 2031 2334 2758 3141 3162 4619 – – 2909
Рівень рентабельності
(збитковості), % 18,1 5,2 21,0 11,3 8,7 24,2 –0,6 22,3 – – 17,3
Маса прибутку (збитку)
на корову, грн 96 51 299 223 208 732 –21 1140 – – 476

2008 Кількість підприємств
у групі 10 24 36 33 35 31 24 30 24 28 275
У середньому витрати
на корову, грн 876 1300 1803 2260 2682 3221 3736 4535 5472 7514 4019
Продуктивність
1 корови/рік, кг 921 1439 1677 1857 2161 2684 3045 3379 3846 4883 3009
Рівень рентабельності
(збитковості), % –11,2 16,9 2,3 1,0 2,5 12,3 5,5 7,4 11,9 1,9 6,0
Маса прибутку (збитку)
на корову, грн –106 161 39 21 61 371 201 332 637 144 234

2009 Кількість підприємств
у групі 7 8 12 27 24 28 26 42 24 50 248
У середньому витрати
на корову, грн 815 1273 1737 2217 2701 3219 3737 4488 5483 7764 4868
Продуктивність
1 корови/рік, кг 601 891 1673 2270 2247 2589 2841 3384 3535 4832 3387
Рівень рентабельності
(збитковості), % –11,3 –22,3 9,8 8,1 –5,9 –0,8 3,2 –0,6 –10,6 0,6 –0,5
Маса прибутку (збитку)
на корову, грн –93 –259 144 132 –143 –23 112 –23 –566 50 –25,2

Пр им і т к а . У 2006 і 2007 рр. ІХ і Х групи підприємств ми не виділяли, тому за цей період у VІІІ групу
входили підприємства з продуктивністю корів понад 4000 кг.

1. Групи підприємств Чернігівської області за показником витрат у розрахунку на корову,
2006—2009 рр.
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рів. Аналогічні тенденції мали місце й по інших
роках.
Тісна пряма залежність середньорічного на-

дою молока від величини витрат у розрахунку
на корову показана на прикладі кореляційно-
регресійної моделі (рис. 1). Розраховано, що в
2009 р. збільшення витрат на корову на 1 грив-
ню забезпечило підвищення продуктивності на

0,47 кг. Адекватність представленої моделі під-
тверджує показник множинного коефіцієнта де-
термінації (R2), який становить 0,619, тобто
продуктивність корів на 61,9% залежить від
витрат на корову (табл. 2).
Отже, за результатами досліджень установ-

лено, що протягом 2006—2009 рр. кожна до-
датково витрачена гривня на корову забезпе-
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Інтенсифікація молочного
скотарства у підвищенні його прибутковості

2006 Кількість підприємств у групі 12 37 51 80 53 31 28 19 19 330
Продуктивність корів
у середньому, кг 733 1256 1739 2194 2740 3224 3704 4274 5404 3002
Рівень рентабельності
(збитковості), % –61,5 –17,4 –19,7 –11,7 –3,7 0,9 9,0 14,4 9,9 –0,01
Маса прибутку на 1 корову, грн –428 –117 –230 –186 –70 23 224 409 449 –1

2007 Кількість підприємств у групі 20 45 66 46 52 21 22 13 22 307
Продуктивність корів
у середньому, кг 664 1327 1722 2211 2707 3254 3778 4235 5545 2909
Рівень рентабельності
(збитковості), % –42,7 –16,6 –4,5 4,0 8,5 20,0 17,1 17,8 40,3 17,3
Маса прибутку на 1 корову, грн –304 –180 –76 76 214 628 635 658 2306 476

2008 Кількість підприємств у групі 15 41 46 50 41 34 14 14 20 275
Продуктивність корів
у середньому, кг 800 1294 1758 2297 2751 3220 3740 4261 5521 3009
Рівень рентабельності
(збитковості), % –30,8 –21,9 –10,7 2,8 –1,5 –3,6 11,5 24,5 18,0 6,0
Маса прибутку на 1 корову, грн –336 –381 –201 77 –57 –162 496 1348 1383 234

2009 Кількість підприємств у групі 14 11 40 38 29 40 25 22 29 248
Продуктивність корів
у середньому, кг 621 1251 1804 2259 2704 3153 3781 4266 5616 3387
Рівень рентабельності
(збитковості), % –21,8 –33,1 –24,8 –9,6 –11,3 –2,5 –2,8 –2,9 11,6 –0,5
Маса прибутку на 1 корову, грн –203 –558 –579 –291 –393 –94 –148 –175 951 –25,2

Кореляційне поле залежності продуктивності
корів від показника витрат у розрахунку на
корову, 2009 р. Позначення:  — продукB
тивність корів: —– — лінійне зображення проB
дуктивності
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Рівняння прямої У=1095,9+0,6752х У=688,47+0,6663х У=717,20+0,5377х У=943,45+0,4718х

R2 0,4457 0,6448 0,6832 0,6194

R 0,6676 0,8030 0,8266 0,7870

2. Результати кореляційноBрегресійного аналізу залежності продуктивності корів від показB
ника витрат у розрахунку на корову

2006 2007 2008 2009
Показник

Роки

3. Групування підприємств Чернігівської області за показником продуктивності корів, 2006—
2009 рр.
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чувала підвищення її продуктивності на 0,5—
0,7 кг. Але, на жаль, з кожним роком приріст
надоїв зменшується, що пояснюється подорож-
чанням ресурсів, у першу чергу — кормів.
Аналіз показав, що щільність прямого зв’яз-

ку рівня витрат на корову з їхньою продуктив-
ністю характеризується парним коефіцієнтом
кореляції (R) у межах 0,67—0,82, який до 2008 р.
закономірно зростав. У системі зв’язків між
складовими виробництва молока цей показник
належить до найбільш стабільних і має висо-
кий рівень тісноти зв’язку. Динаміка коефіцієн-
та детермінації свідчить про те, що рівень на-
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доїв молока все більше зумовлюється зміною
виробничих витрат на корову. Щодо зміни при-
бутковості, то визначити чітко позначені тен-
денції виявилося неможливим, за винятком од-
нієї — показники рівня рентабельності й маси
прибутку на корову в останній групі завжди пе-
ревищували показники І групи. По інших групах
ці показники наближені до їхнього середнього
значення за сукупністю досліджуваних підпри-
ємств, що пов’язано із незначними коливання-
ми у групах показників собівартості та ціни реа-
лізації 1 ц молока, хоча загальна тенденція
полягала у зростанні їх величини зі збільшен-
ням витрат на корову.

Аналіз виявленої залежності середньорічно-
го надою молока від величини витрат у роз-
рахунку на корову та впливу продуктивності
корів на прибутковість показав, що раціональ-

Висновки

на інтенсифікація молочного скотарства на
інноваційній основі забезпечує високоприбут-
кове виробництво й реалізацію молока в
сільськогосподарських підприємствах.

1. Концепція наукового забезпечення установа-
ми УААН розвитку галузей агропромислового ком-
плексу України в 2011—2015 роках//Економіка
АПК. — 2010. — № 2. — С. 3—14.

Бібліографія

2. Державна цільова програма сталого розвитку
сільських територій на період до 2020 року//Еко-
номіка АПК. — 2010. — № 7. — С. 3—15.

Принципово інша ситуація спостерігається
щодо формування основних показників прибутко-
вості тоді, коли було згруповано підприємства
за показниками продуктивності корів (табл. 3).
Результати їхнього аналізу показали, що ви-
сокий рівень продуктивності молочної худоби
дійсно є важливим чинником підвищення при-
бутковості виробництва й реалізації молока
(табл. 3).
Наведені в таблиці дані свідчать про загаль-

ну закономірність, за якої із підвищенням про-
дуктивності корів зменшується збитковість і
зростають прибутки, а отже, й економічна
ефективність виробництва й реалізації молока.

Інтенсифікація молочного
скотарства у підвищенні його прибутковості
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Наведено технологію переробки органічних
відходів агропромислового комплексу методом
вермикультивування в біодобриво нового
покоління біогумус. Шляхом підбору різних
варіантів кількості компонентів і оптимізації
технологічних режимів вермикультивування
обрані варіанти, за яких спостерігаються
максимальна інтенсивність розмноження
червоних каліфорнійських дощових черв’яків,
швидкість переробки субстрату і якість
одержаного органічного добрива біогумус.

Широке застосування мінеральних добрив
та пестицидів у кінці ХХ ст. дало змогу на по-
чатковому етапі збільшувати врожайність сіль-
ськогосподарських культур, однак в останні
10—15 років у зв’язку зі скороченням поголів’я
тварин унесення органічних добрив зменшило-
ся у 8—10 разів. Солома та інші рослинні решт-
ки на більшості площ спалюють, вапнування і
гіпсування за відсутності державного фінансу-
вання майже не проводять. Це призвело до
деградації ґрунтів, зменшення кількості гумусу
на значних площах земель до 15—45% [2].
Органічні добрива відіграють важливу роль

у поліпшенні родючості ґрунтів та підвищенні
врожайності сільськогосподарських культур.
Щорічно в сільському господарстві накопичу-
ється значна кількість органічних відходів тва-
ринного і рослинного походження, але дефіцит
в органічних добривах нині становить понад
70%. Отже, актуальним залишається питання
нарощування виробництва органічних та орга-
но-мінеральних добрив, які б відповідали су-
часним вимогам землеробства й охорони на-
вколишнього середовища — підтримувати та-
кий рівень поживних речовин у ґрунті, який
забезпечував би не тільки збалансоване жив-
лення рослин та одержання екологічно чистої
продукції, а й підвищував рівень гумусу в ґрунті.
Гумус, як найважливіший ресурс агроекосистем
за своїм значенням займає 2-ге місце після со-
нячної енергії. Поступове нарощування вмісту
гумусу в ґрунтах можливе у тому випадку, коли
вироблені добрива матимуть належні агрохі-
мічні та агротехнічні властивості [2].
Одним із резервів підвищення родючості

ґрунтів і охорони навколишнього середовища в
сучасних ринкових умовах є ефективне викори-
стання відходів агропромислового комплексу
(гній тварин, пташиний послід, відходи м’ясо-
комбінатів, цукрових заводів, консервних цехів,
осаду очисних споруд, рослинних решток рос-
линництва, овочівництва, садівництва тощо).
Існуючі способи переробки органічних від-

ходів агропромислового комплексу шляхом
компостування мають ряд недоліків: вироблені
органічні добрива, зазвичай, характеризуються
низькою якістю, вміст органічної речовини в 1 т
сягає лише 120 кг, елементів живлення — 4—
5 кг, а насіння схожих бур’янів — 50—120 млн
шт. Ці добрива містять велику кількість пато-
генів, що зумовлено недосконалою технологією
їх виробництва і застосування, і створює за-
грозу навколишньому середовищу [1].
У 2-й половині ХХ ст. у США, Японії, на Кубі,

в Німеччині, Італії, Угорщині, Польщі та деяких
інших країнах ведеться пошук нових шляхів пе-
реробки органічних відходів тваринництва, рос-
линництва, овочівництва, переробних підпри-
ємств, осаду стічних вод та ін. за допомоги різних
видів дощових черв’яків [3-6,8] у 1959 р. у США
(штат Каліфорнія) було виведено гібрид дощових
черв’яків під назвою червоні дощові калі-
форнійські, які порівняно зі звичайними в 3—
5 разів довше живуть і пристосовані до життя і
розмноження в промислових умовах. У США на-
копичено певний досвід з переробки осаду
стічних вод. Так, на полях акрації водоочисного
підприємства (штат Техас) рідким осадом запов-
нюють чеки, дно яких укладають тирсою і засе-
ляють черв’яками. Чеки зверху накривають
плівкою, через деякий час відходи, які раніше не
застосовували, перетворюються в органічні доб-
рива [8]. Слідом за США почали розводити чер-
в’яків на Філіппінах, де вермикультивування охо-
пило велику кількість дрібних господарств. Про-
теїн черв’яків тут використовують як добавку до
продуктів харчування і на годівлю тварин, а вер-
микомпост (біогумус) — у технологіях вирощуван-
ня сільськогосподарських культур [8].
Дослідження з вирощування черв’яків і ви-

робництва вермикомпосту проводять в Авст-
ралії у сільськогосподарському інституті Аде-
ланди. Тут використовують лотки з перфорова-
ним дном, в яких на шарі керамзиту (для
дренажу) розміщують пташиний послід і овечий
гній з черв’яками. Під час переробки субстра-
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ту черв’яками добавляють нову порцію суб-
страту [7].
У Німеччині в деяких господарствах з виро-

щування кролів утилізують гній методом верми-
культивування: під клітками з кролями розміщу-
ють ящики, на дно яких кладуть суміш із под-
рібненим папером і піском, в яку запускають
черв’яків. Свіжий гній кролів надходить з кліток
в ящики і там переробляється черв’яками [2].
За розробленою в Данії технологією рідкий

гній змішують з твердими відходами, заповню-
ють ними лотки на 40 см і потім їх заселяють
черв’яками (1—2 кг на 2 м2 поверхні). За під-
тримки на оптимальних рівнях для життєдіяль-
ності температури і вологості через 3 міс. відхо-
ди повністю переробляються черв’яками в гу-
мус [2].
У Росії дослідженнями з місцевими черв’я-

ками з 1984 р. стали займатися у Володимирсь-
кому державному університеті. В Україну (впер-
ше в колишньому СРСР) червоні дощові калі-
форнійські черв’яки було завезено в 1990 р.
асоціацією «Біоконверсія». З цього часу поча-
лося їхнє промислове вермикультивування. За
1990—1992 рр. в Україні було створено 160
вермигосподарств. Після проведення аграрної
реформи в Україні більшість колективних гос-
подарств припинили своє існування, що при-
звело до ліквідації 80—90% вермигосподарств
і тільки з 2005 р. почалося відновлення верми-
культивування в Україні.
Основою раціону годівлі черв’яків для одер-

жання цінного органічного добрива — біогуму-
су має бути гній ВРХ, свиней, коней, овечий,
пташиний послід, до якого додають інші ор-
ганічні компоненти. Кожний компонент корму
необхідно подрібнити і в кінцевому результаті
підготовлену суміш проферментувати.
Залежно від того, який підібрано склад ком-

понентів субстрату, залежить час ферментації,
терміни вермикультивування і якість одержано-
го біогумусу. Внаслідок неправильного підбору
компонентів субстрату, їхнього співвідношення,
а також порушення процесів ферментації і вер-
микультивування у більшості вермигосподарств
України одержують біогумус низької якості [4,
6—8].
Мета досліджень — удосконалити існуючу

технологію переробки органічних відходів агро-
промислового комплексу за допомогою черво-
них дощових каліфорнійських черв’яків в еко-
логічно чисте органічне добриво біогумус.
Матеріали та методи. Експериментальні та

виробничі дослідження проводили в науково-
виробничому товаристві «Відродження» та асо-
ціації «Біоконверсія» Івано-Франківської облас-
ті. В дослідженнях використовували червоних
дощових каліфорнійських черв’яків Науково-
виробничого товариства «Відродження» та ор-
ганічні відходи агропромислового комплексу
(гній ВРХ, свиней, пташинний послід, кінський
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гній), органічні відходи Городенківського цук-
рового заводу, консервного цеху м. Коломия,
Івано-Франківського м’ясокомбінату, осади очис-
них споруд м. Івано-Франківська, рослинні решт-
ки (солома, стебла кукурудзи, відходи овочів-
ництва), пісок, цеоліт, рослини кропиви. Агрохі-
мічний аналіз органічних відходів та біогумусу
проводили за загальноприйнятими методами.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Нами в науково-виробничому товаристві
«Відродження» у результаті проведених до-
сліджень розроблено технологію оптимально-
го підбору компонентів і співвідношення їх скла-
ду для підготовки субстрату з органічних від-
ходів агропромислового комплексу (гній тварин
і птиці, відходи м’ясокомбінатів, цукрових за-
водів, консервних цехів, осади очисних споруд,
рослинні рештки овочівництва, садівництва,
рослинництва тощо). Визначено ефективність
використання різних сумішей субстрату для
одержання органічного добрива біогумус.
Для розрахунку оптимального співвідношен-

ня компонентів контролювали вміст у них по-
живних речовин, кислотність, вологість та тем-
пературу субстрату. Всі компоненти ретельно
механічно перемішували і за необхідності под-
рібнювали. Після підготовки субстрату ложі або
гряди заселяли дощовими червоними каліфор-
нійськими черв’яками, що давало можливість
до мінімуму знизити втрати поживних речовин
і збільшити кількість корисної мікрофлори в
органічному добриві біогумус. Для прискорен-
ня переробки черв’яками субстрат 1—2 рази на
місяць поливали настоєм із кропиви. Результа-
ти досліджень викладено у 4-х варіантах.
Варіант 1. До складу субстрату вводили

гною ВРХ 60—70%, кінського гною — 10, рос-
линних решток — 30—20%. Усі компоненти
ретельно змішували, за необхідності субстрат
зволожували і перемішували, контролювали
його кислотність, температуру та вологість. Піс-
ля заселення підготовленого субстрату черв’я-
ками 1—2 рази на місяць його поливали на-
стоєм кропиви (1 кг/20 л води).
Варіант 2. До складу субстрату вводили

гною ВРХ 40—50%, пташиного посліду — 40—
30, подрібнених рослинних решток — 30—10%.
Усі компоненти ретельно змішували, за необ-
хідності субстрат зволожували і перемішували,
контролювали його кислотність, температуру та
вологість. Після заселення підготовленого суб-
страту черв’яками 1—2 рази на місяць його
поливали настоєм кропиви (1 кг/20 л води).
Варіант 3. До складу субстрату вводили

гною ВРХ 30—40%, гною свиней — 20—30,
осаду очисних споруд — 25—30, цеоліту — 5
та подрібнених рослинних решток — 10—20%.
Усі компоненти ретельно змішували, за необ-
хідності субстрат зволожували і перемішували,
контролювали його кислотність, температуру та
вологість. Після заселення підготовленого суб-
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страту черв’яками 1—2 рази на місяць його
поливали настоєм кропиви (1 кг/20 л води).
Варіант 4. До складу субстрату вводили

гною ВРХ 60—70%, відходів цукрових заводів
або консервних цехів — 15, відходів м’ясоком-
бінатів — 20—10, піску — 5%. Усі компоненти
ретельно змішували, за необхідності субстрат
зволожували і перемішували, контролювали
його кислотність, температуру та вологість. Піс-
ля заселення підготовленого субстрату черв’я-
ками 1—2 рази на місяць його поливали на-
стоєм кропиви (1 кг/20 л води).
Аналіз складу біогумусу, одержаного з різних

варіантів субстрату, дало змогу визначити його
характеристику і агрохімічний склад: суха ор-
ганічна маса — 40—60%; гумус — 10—12; кис-
лотність (рН) — 6,5—7,5; вологість — 45—55%;
азот — 1,5—3; фосфор (Р2О5 ) — 1,3—2,5; ка-
лій — 4,5—8; магній — 0,6—2,3; залізо — 0,6—
1%; марганець — 60—80 мг/кг; цинк — 28—35
мг/кг; бактеріальна флора — 2×1012.
Біогумус, одержаний методом вермикульти-

вування, мав високий вміст гумінових кислот,
збалансований склад макроелементів (азот,
фосфор, калій), широкий спектр мікроелемен-
тів, корисну мікрофлору, амінокислоти, вітамі-
ни, регулятори росту і розвитку рослин, речо-
вини антибіотичного характеру. Всі необхідні

для живлення рослин речовини добре збалан-
совані і мають легкозасвоювану форму, опти-
мальну реакцію ґрунтового розчину, містять
корисну флору бактерій.
Порівняно з традиційними добривами в біо-

гумусі більше рухомих елементів живлення —
в 10—11 разів засвоюваного калію, 6—7 —
фосфору, в 2—3 рази кальцію і магнію. Поживні
речовини біогумусу повільно розчиняються у
воді, що протягом довгого терміну забезпечує
рослини поживними речовинами. Біогумус міс-
тить велику кількість біологічно активних речо-
вин (1 м3 біогумусу прирівнюється до 70 тис. м2

площі ґрунту). Специфічна мікрофлора здатна
поновлювати мертвий ґрунт, тобто біогумус є
цінним добривом для рекультивації земель,
підвищення їх родючості.
За рахунок збалансованого комплексу актив-

них компонентів біогумус прискорює ріст і роз-
виток рослин, підвищує стійкість рослин до
грибкових захворювань, покращує якість уро-
жаю, забезпечує екологічну безпеку продуктів
харчування.
Проведеними дослідженнями встановлено,

що органічне добриво біогумус при його вне-
сенні в нормі 4—8 т/га під зернові, овочеві куль-
тури, картоплю, цукрові буряки забезпечив при-
ріст урожайності від 20 до 46%.
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З метою підвищення родючості ґрунтів та
охорони навколишнього середовища органічні
відходи агропромислового комплексу доцільно
переробляти методом вермикультивування в
органічне добриво нового покоління біогумус
шляхом підбору необхідної кількості й
співвідношення компонентів і оптимізації тех-
нологічних режимів вермикультивування. Дос-
лідження показали, що до складу субстрату
(варіант 1) вводять гною ВРХ 60—70%,
кінського гною — 10, рослинних решток —
30—20; (варіант 2) гною ВРХ — 40—50, пта-

Висновки

шиного посліду — 40—30, подрібнених рослин-
них решток — 30—10%; (варіант 3) гною ВРХ
30—40%, гною свиней — 20—30, осаду очис-
них споруд — 25—30, цеоліту — 5 та под-
рібнених рослинних решток — 10—20%; (ва-
ріанти) гною ВРХ 60—70%, органічних від-
ходів цукрових заводів або консервних цехів —
15, органічних відходів м’ясокомбінатів — 20—
10, піску — 5%. Після заселення підготовле-
ного субстрату черв’яками 1—2 рази на мі-
сяць його слід поливати настоєм кропиви
(1 кг кропиви на 20 л води).
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Генофонд коней карпатського регіону Украї-
ни формувався під впливом природно-кліма-
тичних, економічних умов згідно із селекцій-
ними програмами Львівської та Закарпатської
державних заводських конюшень. У минулому
Україна славилася кіньми чистокровної верхо-
вої, арабської, гуцульської та інших порід.
Тому 4—6 вересня 2010 р. у Селекційному

центрі з конярства (с. Солочин, «Квітка поло-
нини», Свалявський район Закарпатської об-
ласті) відбувся V конкурс коней гуцульської та
інших порід, атестація жеребців для племінно-
го використання та міжнародна науково-прак-
тична конференція «Конярство ХХІ сторіччя —
стан, проблеми та перспективи розвитку». Ви-
пробування пройшли коні з 8-ми господарств
Закарпатської області: НВА «Племконецентр»,
ФГ «Агроспол», ФГ «Полонинське господар-
ство», ФГ «Золота підкова», ФГ «Микуляниць»,
Спортивний клуб «Мустанг», Кінноспортивна
школа «Діскавері», Спортивний клуб «Ранчо у
Віктора»; 2 господарства Івано-Франківської
області ТзОВ «Варто», ФГ «Сріблясте озеро»,
1 господарство Львівської області ФГ «Розгір-
че». Організаторами конкурсу, атестації, науко-
вої конференції були Міністерство аграрної по-
літики, Українська академія аграрних наук, Ін-
ститут тваринництва, Закарпатський інститут
АПВ, НВА «Племконецентр», санаторій «Квітка
полонини» ТОВ «Сузіря», за сприянням По-
лянської сільської ради, свалявського лісгоспу,
кредитної спілки «Мрія», Управління у справах
молоді та спорту Закарпатської обласної дер-
жавної адміністрації. До складу експертної ко-
місії входили: директор Дитячої юнацької спор-
тивної школи «Буревісник», суддя всеукраїн-
ської категорії М.С. Вартовник, науковий
співробітник Національного університету біоре-
сурсів і природокористування, професор Б.М.
Гопка, завідувач кафедри конярства Націо-
нального університету біоресурсів і природоко-
ристування І.І. Глушак, голова селекційного
центру з конярства, старший науковий співро-
бітник Закарпатського інституту АПВ М.Й. Го-
ловач, завідувач лабораторії конярства, керів-
ник науково-селекційного центру з конярства

КОНЯРСТВО ХХІ СТОРІЧЧЯ —
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Інституту тваринництва УААН І.В. Ткачова, го-
ловний спеціаліст з племінної справи Головно-
го сервісного селекційно-технологічного цент-
ру з конярства та кінного спорту «Конепром»
Л.М. Ткаченко, провідний спеціаліст з племін-
ної справи Головного сервісного селекційно-
технологічного центру з конярства та кінного
спорту «Конепром», секретар атестаційної ко-
місії О.І. Шевченко. У роботі конкурсу взяли
також участь керівники і спеціалісти Закарпат-
ської області, Свалявського району, делегації
з Польщі та Литви.
Конкурс як метод експертної оцінки, випро-

бування та атестація жеребців проходив у два
етапи: експертна оцінка коней та випробуван-
ня робочої продуктивності за рівнем нервової
рівноваги на спеціально облаштованому гіпод-
ромі «Гуцульські стежки», де на гірському мар-
шруті розташовано 16 натуральних і штучних
перешкод. За результатами конкурсу жеребців
1-ше місце з загальною сумою 108,1 бала от-
римав жеребець Лиман, кар., 2006 р.н. (верш-
ник — кмс С. Калюжна), 2-ге — Киптар, т.-гн.,
2007 р.н., 107,8 бала (вершник — А. Комар-
ницька), 3-тє місце — Кагор, т.-гн., 2005 р.н.,
106,7 бала (вершник — кмс С. Калюжна), які
належать НВА «Племконецентр». Кращими
представниками визначені: породи гафлінгер
— жеребець Велгайм, сол., 2005 р.н., який на-
лежить ФГ «Агроспол», арабської породи —
жеребець Галоген, сір., 1990 р.н., який нале-
жить Спортивному клубу «Ранчо у Віктора»,
новоолександрійської ваговозної породи —
Банкомат, руд., 2008 р.н., що належить Спор-
тивному клубу «Ранчо у Віктора», тракененсь-
кої породи — Хохот, кар., 2005 р.н., що нале-
жить Кінноспортивній школі «Діскавері».
За результатами конкурсу кобил кращими

були: 1-ше місце 105,5 бала — кобила Золуш-
ка, св.-гн., 2006 р.н. (вершник — кмс С. Калюж-
на), що належить ФГ «Золота підкова», 2-ге
місце, 100,5 бала — кобила Князівна, гн., 2008
р.н. (вершник — Р. Фалес), що належить НВА
«Племконецентр», 3-тє місце 93,4 бала — ко-
била Монополія, св.-гн. 2008 р.н. (вершник —
кмс С. Калюжна), що належить НВА «Племко-
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нецентр». Переможців та учасників нагородже-
но цінними кубками, дипломами та почесними
грамотами. Призом майстерності та порядку
нагороджені вершники: кмс С. Калюжна, А. Да-
нищук, І. Сирова, призом глядацьких симпатій
— Ю. Кертиця, М. Комарницький, В. Гавінська,
Я. Запухла, М. Дарчин.
На належному рівні проведено міжнародну

науково-практичну конференцію «Конярство
ХХІ сторіччя — стан, проблеми та перспекти-
ви розвитку», де зокрема доповіли: І.В. Ткачо-
ва, завідувач лабораторії конярства Інституту
тваринництва УААН, к.с.-г.н. — Напрями і умо-
ви ефективного ведення конярства в Україні;
П.П. Ганинець, головний лікар санаторію «Квіт-
ка полонини», заслужений лікар України; М.М. Го-
ловач, науковий співробітник Закарпатського
інституту АПВ УААН — Ефективність застосу-
вання терапевтичної верхової їзди в умовах
санаторію «Квітка полонини» товариства «Су-
зір’я»; М.Й. Головач, старший науковий співро-
бітник Закарпатського інституту АПВ УААН,
к.с.-г.н. — Теоретичні і практичні аспекти се-
лекції коней в Карпатському регіоні України;
Ю.П. Стефурак, старший науковий співробітник
Івано-Франківського інституту АПВ УААН, к.с.-
г.н. — Економічні аспекти утримання та вико-
ристання коней гуцульської породи в умовах
Прикарпаття; О.Б. Сушко, завідувач лабора-
торії відтворення тварин і біотехнології Інсти-
туту тваринництва УААН, к.с.-г.н. — Ефектив-
ність сучасних методів отримання, оцінки та
кріоконсервації сперми жеребців; Збігнєв Вруб-
левські (Польща), ветеринарний лікар, спеці-
аліст із хвороб коней — Внутрішні паразити
польських коників, захворюваність, профілакти-

ка; І.В. Белендик, Інститут ветеринарної меди-
цини — Діагностика абортів у кобил, зумовле-
них герпесвірусною інфекцією коней 1-го типу;
Сімона Каіноватите (Литва) — Розведення ко-
ней породи жемайтіс (жмудської) у Литві, показ
фільму; Анна Нієдбальська, віце-президент
Асоціації власників коників польських (Польща)
— Коники польські, історія розвитку та актуаль-
ний стан розведення в Польщі, показ фільму
Паоло Волполіні «Дика душа коників польсь-
ких»; І.І. Глушак, доцент лабораторії конярства
НУБіП України, к.с.-г.н. — Інтер’єрні особли-
вості та ваговий ріст молодняку шетлендських
поні; А.В. Андрійчук, аспірант Інституту тварин-
ництва УААН — Технологія спортивного тренін-
гу коней верхових порід на базі ДЮСШ «Буре-
вісник»; А.В. Винярська, асистент кафедри
фармакології та токсикології, Львівський націо-
нальний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С.З. Ґжицького — Паразити
коней гуцульської породи в західному регіоні
України; В.В. Кунець, завідувач відділу інфор-
маційних технологій Інституту тваринництва
УААН — Українська дослідна станція конярства
— осередок дослідництва з вивчення гуцульсь-
кої породи коней (1931—1947 рр.); О.І. Тюпа,
завідувач відділу тваринництва обласного уп-
равління агропромислового розвитку Закар-
патської обласної державної адміністрації —
Сучасний стан і перспективи розвитку коняр-
ства в Закарпатській області.
Міжнародна науково-практична конферен-

ція прийняла рішення про перспективи розвит-
ку конярства, розробку стратегії та моделі уп-
равління галуззю науково-селекційними цент-
рами.

М.Й. Головач,
кандидат сільськогосподарських наук
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Закарпатський інститут АПВ УААН
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