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ЗЕРНО УКРАЇНИ

Роз лян то проблем виробництва зерна,
вирішення я ої є пріоритетом для У раїни,
ос іль и, я і в сьом світі, перехідними
запасами йо о визначається продовольча
безпе а раїни. Уперше розраховано обся и
виробництва зерна в аспе ті природно-
ліматичних зон та адміністративних областей
на основі оловно о нере люючо о фа тора,
я ий з мовлює меж форм вання врожаю —
воло озабезпеченості.

Хліб — предмет першої необхідності в су-
спільстві, головний продукт харчування малоза-
безпеченого та виживання голодуючого населен-
ня, а хліборобство з давніх літ стало символом
українського способу життя. Споконвіків воно бу-
ло єдиним могутнім джерелом прибутку, проби-
вало шлях на світовий ринок, підтримувало кон-
курентоспроможність сільського господарства.
Уперше за всю історію середньорічний збір

зерна в заліковій вазі 50 млн т, або майже по
1000 кг на душу населення, що свідчило про до-
сягнуту стабільність його виробництва, забезпе-
чили в 1986—1990 рр.
Однак подальшого нарощування валового

збору зерна, як і утримання досягнутого рівня
його виробництва, не відбулося, а в 2003 р. унас-
лідок допущених недоліків у процесі реформу-
вання аграрного сектору, невдалого вирішення
проблеми власності валовий збір зерна знизив-
ся до 20 млн т, або майже на 3 млн т був мен-
шим від рівня 2013 р. Зерна не вистачило для
власних потреб. Україна з колишніх постачаль-
ників зерна на Європейський ринок перетворила-
ся в його імпортера.
Нині світові запаси зерна скоротилися не тому,

що зменшилося його виробництво, а тому, що в
деяких країнах (Індія, Китай та ін., де проживає
майже 40% населення) всезростаючий попит на
нього стає дедалі більшим. Цей фактор визнача-
тиме кон’юнктуру ринку і в майбутньому. Навіть
в окремих країнах ЄС зменшено вміст борошна
в хлібі до 40—60%, замінивши його наповнюва-
чами (соєю, картоплею та ін. інгредієнтами).
Нині голодує кожна 6-та людина планети, а

помирає з голоду 1 млн чол. щороку.
Оскільки продовольча безпека в усіх країнах

світу визначається перехідними запасами зерна,
пріоритетом для України нині і в майбутньому

залишається зернове господарство, а заходи з
його виробництва мають бути включені в програ-
му дій Уряду країни.
Земельні ресурси та сприятливі кліматичні

умови зумовлюють високий потенціал виробницт-
ва зерна всіх зернових культур.
Середньобагаторічне значення ФАР за веге-

таційний період по зоні Полісся становить 1676
МДж/м2, Лісостепу — 1718, Степу — 1927 МДж/м2,
за потреби, скажімо, для пшениці озимої — 1224
і кукурудзи — 1260—1400.
В Україні лише один з нерегульованих фак-

торів, що лімітує врожайність, — волога, особли-
во в зоні Степу і східного Лісостепу. За законом
мінімуму, вологозабезпеченість зумовлює еколо-
гічну межу врожаю в конкретних умовах. Для
формування цього рівня врожаю необхідно вра-
ховувати і витрачати інші необхідні ресурси.
Слід зазначити, що останнє 30-річчя характе-

ризується наростанням рівня вологозабезпече-
ності. Середньорічна сума опадів скрізь підвищи-
лася на 110—120 мм (18—20%).
Земля в обробітку, на якій середньорічна сума

опадів 500—600 мм, становить 20 млн га, або
55% загальної площі ріллі.
Землі в обробітку із середньорічною нормою

опадів 620—1001 мм — 30%, у тому числі пло-
ща ріллі, де випадає понад 700 мм у рік, збільши-
лася втричі.
Вологозабезпеченість землі в обробітку з най-

нижчою середньорічною сумою опадів 473—462 мм
становить 3847,6 тис. га, або 11,2% (Одеська і
Херсонська області).
Середньорічну суму опадів за останні 11 років

в аспекті областей і ґрунтово-кліматичних зон
наведено в табл. 1.
Аналіз показує, що при вирощуванні зернових

культур товаровиробники мають використати на
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Зона Степу 7243,7 520 20870680 2,9 28310057 3,9 33385560 4,6 37432970 5,2

АР Крим 578,3 502 1561410 2,7 2394740 4,1 2718010 4,7 2718480 4,7

Дніпро-
петровська 976,2 546 3026220 3,1 4011294 4,1 4685760 4,8 5271480 5,4

Донецька 747,2 562 2241600 3,0 3138240 4,2 3511840 4,7 4259040 5,7

Запорізька 881,5 518 2115600 2,4 3389768 3,8 3966750 4,5 5112700 5,8

Кіровоградська 785,8 568 2828880 3,6 3327075 4,2 3929000 5,0 4243320 5,4

Луганська 667,3 544 1935170 2,9 2705598 4,0 3336500 5,0 3469960 5,2

Миколаївська 773,3 503 2165240 2,8 2900578 3,7 3479850 4,5 3866500 5,0

Одеська 991,2 473 2973600 3,0 3523265 3,5 3964800 4,0 4361280 4,9

Херсонська 842,9 462 2022960 2,4 2919499 3,5 3793050 4,5 4130210 4,9

Зона Лісостепу 5757,0 621 20318890 3,4 26475732 4,6 29819550 5,2 31538800 5,5

Вінницька 882,1 640 3087350 3,5 4176000 4,7 4698000 5,3 4851550 5,5

Київська 616,2 607 2095080 3,4 2772900 4,5 3019380 4,9 3204240 5,2

Полтавська 850,1 594 2975350 3,5 3786809 4,4 4165490 4,9 4420520 5,2

Сумська 662,1 587 2383560 3,6 2925278 4,4 3178080 4,8 3442920 5,2

Тернопільська 422,2 660 1646580 3,9 2099485 5,0 2659860 6,3 2617640 6,2

Харківська 891,2 585 3030080 3,4 3872669 4,3 4456000 5,0 4723360 5,3

Хмельницька 670,8 663 2683200 4,0 3328387 5,0 3890640 5,8 4158960 6,2

Черкаська 625,9 582 1940290 3,1 2753960 4,4 2879140 4,6 3192090 5,1

Чернівецька 136,4 725 477400 3,5 760244 5,6 8729604 6,4 927520 6,8

Зона Полісся 2293,5 763 9717520 4,2 11929119 5,2 12940550 5,64 14091210 6,1

Волинська 292,7 671 1287880 4,4 1479465 5,0 1639120 5,6 1697660 5,8

Житомирська 518,4 683 2177280 4,2 2427054 4,7 2540160 4,9 2799360 5,4

Івано-
Франківська 147,4 913 589600 4,0 1014916 6,9 1238160 8,4 1415040 9,6

Львівська 306,1 791 1377450 4,5 1822686 5,9 1989650 6,5 2112090 6,9

Рівненська 286,4 654 1116960 3,4 1459229 5,1 1632480 5,7 1661120 5,8

Чернігівська 683,6 639 2803170 4,1 3287494 4,8 3418000 5,0 3828720 5,6

Закарпатська 58,9 1001 365180 6,2 438275 7,4 482980 8,2 577220 9,8

По Україні 15294,2 50907090 3,28 66714908 4,4 76392720 5,0 83355840 5,45

Прим і т к а . Мінімальний валовий збір зерна розраховано за вологозабезпеченістю в найбільш посушливі
роки (2000—2010 рр.); середній — середньорічною сумою опадів за ці роки; максимальний — за роки з
вищесередньою вологозабезпеченістю за цей період; максимально можливий — за найвищою вологоза-
безпеченістю в роки досліджень, яких залежно від зони було 1—3.

1. Прое т виробництва зерна в У раїні залежно від воло озабезпеченості
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формування врожаю 75% середньорічної суми
опадів. На підставі опосередкованих витрат во-
логи (1000 м3/т) на формування врожаю зерно-
вих нами розраховано мінімальний валовий збір
зерна, середній, максимальний і максимально
можливий (табл. 1).
За розрахунками, в Україні і в посушливі роки

річна сума опадів забезпечує формування вало-
вого збору зерна не менше 50908030 т, за серед-

ньої врожайності — 3,28 т/га. З 11-ти останніх
років посушливих було 2.
Середньорічний валовий збір зерна за 11 років

формувався на рівні 66981555 т за врожайності
4,4 т/га, у т.ч. упродовж 7-ми найбільш волого-
забезпечених років — на рівні 76392720 т за се-
редньої врожайності 5 т/га і лише 1—2 роки з 11-ти
— 83355840 т за середньої врожайності 5,45 т/га.
Такі реальні можливості отримання валових збо-
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рів зерна в Україні залежно від головного нере-
гульованого фактора — вологозабезпеченості.
Слід визнати великі невикористані можливості,

адже втрачається щороку 16 млрд м3 води, у т.ч.
з площ, де висівають зернові культури, близько
7 млрд м3 води, якої вистачило б на формуван-
ня 7—8 млн т зерна. Середньорічний показник
використання води на формування врожаю —
35—45%.
У 2010 р. використання вологи було найвищим

у Черкаській області — 63%, Київській — 58, Він-
ницькій і Полтавській — 50%. Досить низький
рівень використання вологи в Харківській області
— 26,3%. Характерно, що в усіх сусідніх облас-
тях цей показник на 10—23% був вищим.
Споконвіків люди займалися накопиченням,

збереженням та раціональним використанням
вологи шляхом снігозатримання, затримання та-
лих вод, мульчуванням ґрунту, садінням куліс,
лісонасаджень, меліоративними та іншими засо-
бами.
Водна ерозія відбувається вже при схилі 0,5°.

Із суглинкових і глинистих безструктурних ґрунтів
із низькою водопроникністю стікає 70% дощової
і до 100% талої води. О.О. Ізмаїльський ствер-
джував, що збільшення запасів вологи в ґрунті за-
лежить, головним чином, від умов, що утрудню-
ють стік атмосферних опадів із поверхні ґрунтів,
сприяють проникненню цієї вологи всередину
ґрунту, захищають його поверхню від висихання.
Про це мають турбуватися господарі. До речі,
затримання на площі 1 т води і використання її
для формування врожаю коштує в 10 разів де-
шевше, ніж подача її для зрошення з будь-якого

джерела. При цьому потенціальна небезпека по-
сух на формуванні врожаю значно послаблюється.
Практично в усіх зонах України в галузі зем-

леробства зусилля товаровиробників мають зо-
середитися на накопиченні, збереженні і ефек-
тивному використанні вологи.
Передусім, слід максимально замінити пло-

щинний горизонтальний стік на вертикальний,
забезпечити рівномірну вологозабезпеченість
поля. У Лівобережному Лісостепу України 14%
землекористування — під мікропониженнями
(блюдцями), в яких збирається значна частина
води. Площа орних земель, розташованих на
схилах крутизною від 3° і більше, становить май-
же 4 млн га, а коли врахувати площі зі схилами
0,5° і більше та мікровпадини, то ідеально рівнин-
них масивів не існує. У цьому можна перекона-
тися, простеживши за станом посівів зернових у
період наливу зерна при наростанні високих тем-
ператур повітря. Посіви половіють плішами внас-
лідок нерівномірного зволоження ґрунту.
Забезпеченню рівномірного розподілу вологи

по полю найефективніше сприяє періодичне по-
глиблення (раз у 2—4 роки) обробітку ґрунту чи-
зельними агрегатами на глибину 40—45 см або
щілювання на глибину 50—60 см.
Періодичне чизельне поглиблення орного го-

ризонту широко практикують в агрофірмі «Сади
України» на Харківщині та інших господарствах
України.
Загальний стан землеробства України харак-

теризується виснаженням землі, низьким рівнем
матеріально-технічної бази, зменшенням обсягів
капіталовкладень, нестабільністю землекористу-
вання. Площа деградованих ґрунтів зростає на 80
тис. га щороку, а сумарні втрати чистого прибут-
ку від ерозії сягають щороку 40 млрд гривень.
Землеробство ведеться з повним ігноруван-

ням закону повернення в ґрунт винесених уро-
жаєм поживних речовин. Втрачається через еро-
зію ґрунтів — 23,7 млн т гумусу, незбалансова-
ного внесення і винесення органічної речовини
— 18,07 млн т гумусу (еквівалентно близько 1,5
млн т азоту за рік).
Загальна кількість азоту, що вилучається з

Зерно України

1975 1976 30,5 30,4
1979 1978 32,8 37,0

2. Роль зрошення форм ванні врожаю
зерна

посушливий
Херсонська
область

Україна
волого-

забезпечений

Зниження валу
зерна від посухи, %

Рік

Кількість зернівок у колосі,
шт. 59 48 30 22 40 35 29 15
Маса зерна в колосі, г 3,7 2,7 1,0 0,7 1,9 1,7 1,1 0,6
Маса 1000 зерен, г 82 56 45 45 47 48 38 39
Умовний урожай зерна
при 5 млн колосоносних
пагонів на 1 га, т 18,5 13,5 5,0 3,65 9,5 8,5 5,5 3,0

Показник
колос

порядку порядку

3. Прод тивність оловно о олоса і па онів наст пних поряд ів пшениці озимої, висіяної
після онюшини

2-го 3-го 4-го 2-го 3-го 4-го

Поліська 70 Миронівська 808

головний головний
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кругообігу, становить 4 млн т, що еквівалентно 12
млн т аміачної селітри на суму більше 45 млрд
грн (у цінах на 01.04.2011 р.).
У зв’язку з активацією втрат гумусу насичен-

ня ґрунтів органічною речовиною є важливим
джерелом поповнення поживних речовин, потуж-
ним фактором підвищення запасів поживних ре-
човин, біологічної активності ґрунтів, поліпшення
їхніх водно-фізичних параметрів, оскільки водо-
утримувальна здатність органічної речовини в
5—10 разів більша, ніж у мінеральної фракції
ґрунту. Тому всю побічну нетоварну продукцію
необхідно використовувати на добриво.
Зароблені солома і стебла кукурудзи в 2—

3 рази за ефективністю перевищують унесення
гною. Скажімо, 3—4 т соломи рівнозначні 9 т гною
на 1 га. Післязбиральні рештки (нетоварна про-
дукція), розкидані по полю, прискорюють інфіль-
трацію вологи в ґрунт, зменшують поверхневий
стік, знижують температуру ґрунту і зменшують
втрати вологи на випаровування.
Збільшення виробництва зерна здійснювати-

меться за рахунок інтенсифікації технологій ви-
рощування зернових культур.
Головною діючою речовиною у формуванні

врожаю зернових культур і його якості буде дію-
ча речовина мінеральних добрив. У рослинництві
частка мінеральних добрив в енерговитратах пе-

Урожайність, ц/га 76,8 93,8 109,6 90,5 108,1 106,4
Прибавка, ц/га – 17,0 32,8 13,7 31,3 29,6
Затрати енергії на 1 ц зерна, Мкал 36,8 62,0 67,3 85,4 67,8 69,8
Уміст протеїну, % 7,12 9,92 12,08 15,5 12,9 15,5
Збір протеїну, ц/га 5,47 9,30 13,24 14,03 13,94 16,49
Умовний урожай зерна при 14%
протеїну, ц/га 39,0 66,5 94,5 100,2 99,6 117,8
Прибавка – 27,5 55,5 61,2 60,6 78,8
Міжнародна ціна 1 т пшеничного протеїну 2237 дол. США
Реалізаційна ціна 1 ц зерна (по прот.,
коефіцієнт США) 15,9 22,1 27,0 34,6 28,0 34,6
Грошова виручка, коефіцієнт/га 1224 2080 2962 3135 3020 3747
Коефіцієнт енергетичної ефективності 9,2 6,45 5,9 4,7 5,9 5,7

4. Ефе тивність вирощ вання пшениці озимої Полісь а 87 за різними техноло іями після о-
рох

Показник
Технології

інтенсивнізвичайнаповоєнна

Фон 1. Голодний азотний рівень
Без захисту 6,62 8,1 8,38 16,7
Фунгіциди 6,67 12,6 5,47 17,2
Інсектициди 4,67 11,3 6,38 18,7
Інсектициди + фунгіциди 5,35 10,4 5,70 13,5

Фон 2. Азот на ІІ, ІV, VІІІ етапах органогенезу
Без захисту 13,65 38,8 12,7 38,5
Фунгіциди 15,85 47,7 14,35 50,5
Інсектициди 9,0 42,7 13,10 40,9
Інсектициди + фунгіциди 14,7 48,0 16,20 44,3

Фон 3. Азот з ІІ по ХІ етап органогенезу малими дозами
Без захисту 14,6 44,7 12,30 43,0
Фунгіциди 14,1 49,6 15,9 50,4
Інсектициди 12,4 45,3 12,21 41,2
Інсектициди + фунгіциди 17,35 56,4 18,80 54,3
Відхилення від удобрення, разів 2,5 4,6 2,3 3,0

5. Я ість зерна пшениці озимої в онтрольованих мовах

Пестициди

%

Поліська 70 Донська напівкарликова

протеїн клейковина протеїн клейковина
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Урожай зерна, ц/га 73,6 50,8
Уміст сирого білка
         в зерні, % 13,5 11,0
   » сирої клейковини, % 28,7 24,2
Збір білка, ц/га 9,5 5,7
   » сирої клейковини,
     ц/га 20,3 11,7
Рентабельність, % 147 53

ревищує 60%. Установлено, що для отримання
8 т/га пшениці озимої з умістом білка 15% у зерні
потрібно внести 220 кг/га азоту, або 638 кг/га амі-
ачної селітри (400—500 кг д.р./ га NPK).
Для формування необхідних обсягів конкурен-

тоспроможного зерна слід застосування добрив
довести до 7—8 млн т поживних речовин.
Аналіз розвитку землеробства в світі свідчить

про те, що підвищення врожайності в 2—3 рази
супроводжується зростанням затрат енергії на
одиницю продукції в 10—50 разів. За 17 років
(1960—1977 рр.) енерговитрати в Україні зросли
на 371%.
У США використання мінеральних добрив ос-

таннім часом виросло в 5 разів, 60% загальної
кількості яких вносять під озимі.
В Україні надлишків зерна немає, що є на-

слідком зменшення поголів’я всіх видів худоби.
Без допомоги держави неможливо подолати

відставання, підвищити конкурентоспроможність
галузі сільського господарства і на основі науко-
во-технічного прогресу вирішити пріоритетну про-
блему збільшення виробництва зерна та здійсни-
ти технічне переоснащення галузі землеробства
України. Українська сільськогосподарська техні-
ка менше ніж наполовину відповідає міжнарод-
ним стандартам, за надійністю і довговічністю —
на 31%, енергетичною ефективністю — менше
ніж на третину (29%), за сервісними показника-

ми — 28%. Знос техніки становить понад 70%,
морально застарілі конструкції 50-річної давності,
майже 15% машин не задіяно у виробничому
процесі, повністю відсутнє сервісне обслугову-
вання. Втрати від нестачі техніки лише зерна ста-
новлять в Україні близько 8 млн т щороку.
Зрошення необхідно реконструювати на нові

технології використання води, техніки і захисту
ґрунтів. Для зернових культур слід розширити
площі «сухого поливу», висівати посухостійкі
культури (зернове сорго та ін.) і вносити добри-
ва. Аналіз показує, що в Херсонській області
відхилення врожаю за роками можливе від 2,4 до
4,9 т/га зерна. Характерно, що в минулі роки зро-
шення зернових не забезпечувало стійкості вро-
жаїв, у найбільш посушливі роки (1975—1979 рр.)
урожайність і валові збори зерна зменшува-
лися так, як у сусідніх областях без зрошення
(табл. 2).
За роки реформ порушено сівозміни, які є ста-

новим хребтом систем землеробства. На частку
освоєної сівозміни припадає 1—1,4 т/га прирос-
ту врожайності зерна пшениці озимої і понад 1 т/га
кукурудзи.
Роботи з хімічної меліорації ґрунтів стають ще

актуальнішими, оскільки зростатиме підкислю-
вальна дія підвищених доз мінеральних добрив.
Без унесення кальцію не підвищимо біологічної
активності ґрунтів, не забезпечимо зростання
врожайності, ефективності використання землі,
не підвищимо окупності добрив.
Для забезпечення ефективного використання

вологи потрібно більше створювати сортів пше-
ниці з асинхронним процесом утворення пагонів,
зі швидким розвитком першого (головного) паго-
на і ранньою редукцією пагонів наступних по-
рядків. Слід створювати сорти, які б формували
врожай за рахунок 1—2 пагонів і горизонтальною
синхронізацією розвитку квіток у колосках, показ-
ником якої є кількість 3—5 зернових колосків.
Продуктивність головного колоса наведено в
табл. 3. У насінництві підготовку насіння потрібно
проводити так, щоб досягти розподілу зерна за
величиною зернівки і її масою, захищеного до
посіву хімічними препаратами, які б забезпечи-
ли збереження посівів від шкідників і хвороб до
7—8-го етапу органогенезу, виколошення.

Пшениця 12,1 10,2 40,1 22,8 36,7 30,6
Жито 11,1 8,1 24,3 17,7* 22,9 18,3
Кукурудза 16,3 17,9 38,3 73,6 47,1 94,0
Овес 12,1 12,9 26,5 19,5* 21,2 29,0
Ячмінь 14,2 12,5 32,8 26,2* 30,3 33,6

* Дані за 1989 р.

6. Е ономічна ефе тивність вирощ вання
пшениці озимої в системі інтенсивно о і
ор анічно о землеробства після ріпа яро-
о, 2006—2010 рр.

Система землеробства
Показник

органічнаінтенсивна

7. Урожайність зернових льт р в У раїні і США, ц/ а

Культура

Рік

Україна США Україна США Україна США

1940 1990 2008
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Новітні технології забезпечують в умовах наяв-
ного вологозабезпечення мінімальний розрив між
реальною і максимальною продуктивністю зерно-
вих культур та високу якість зерна, про що свід-

чать результати наукових досліджень (табл. 4—6).
Характерно, що модель розвитку зернового

господарства США була запозичена в Україні
(табл. 7, 8).

Пшениця 14,1 10,2 46,6 22,8 46,9 30,6

Жито 13,0 8,1 33,6 17,7* 31,7 18,3

Кукурудза 21,5 17,9 40,6 73,6 53,3 94,0

Овес 12,6 12,9 31,7 19,5* 29,2 29,0

Ячмінь 18,6 12,5 34,8 26,2* 37,4 33,6

Пр им і т к а . *Дані за 1989 р. Випадає опадів у штаті Айова 1000 мм/рік; Черкаській області — 582 мм;
середня температура повітря в липні в штаті Айова — 22—24°; Черкаській області — 19—21°.

8. Урожайність зернових льт р Чер ась ій області і США, ц/ а

Культура

Рік

1940 1990 2008

Черкаська
область США Черкаська

область США Черкаська
область США

При плануванні обсягів виробництва зерна
потрібно враховувати рівень вологозабезпече-
ності (75% середньорічної суми опадів) з розра-
хунку 1000 м3 води на 1 т зерна та енергоре-
сурси, необхідні для забезпечення формування
цього врожаю.
На першому етапі збільшення виробництва

зерна слід забезпечити енергоресурсами та
закріпити вирощування стійкого середнього
його валового збору 50 млн т за середньої вро-
жайності 3,28 т/га. І впродовж 5-ти років дове-
сти виробництво зерна до 66981555 т за вро-
жайності 4,4 т/га.
Наступний етап — отримання валового збо-

ру зерна 76392720 т за врожайності 5 т/га. Для
цього необхідно здійснити матеріально-техніч-

Висновки

не забезпечення. Досягти його нелегко, а пе-
ревершити майже неможливо.
В Україні валовий збір зерна не може бути

меншим 50907090 т за врожайності 3,28 т/га.
Такі валові збори формуватимуться лише в
2-х з 11 років.
Середній валовий збір зерна 80—83 млн т не

забезпечується вологою. Отримання такого
валового збору зерна можливе 1—2 рази за 11
років при надто високих витратах.
Аналіз виробництва зерна в країні і зарубіж-

ний досвід свідчать про те, що майже 80% ва-
лового збору зерна забезпечуватиметься 3-ма
культурами: пшеницею озимою, кукурудзою і
ячменем. Вартість Програми «Зерно» — понад
400 млрд грн/рік.
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БАЛАНС АЗОТУ В
КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ
З БОБОВИМИ КУЛЬТУРАМИ

Досліджено мови творення баланс азот
в чорноземі опідзоленом за інтенсивно о
зал чення до р ообі біоло ічно о азот
бобових льт р. Установлено параметри
надходження біоло ічно о азот в системі
сівозмін за рах но азотфі сації. Найвищі
по азни и на опичення відзначено в сівозмінах
з ба аторічними бобовими травами за ор анічної
системи добрення.

Нині з усією сільськогосподарською продук-
цією, яку вирощують на земній кулі, виносить-
ся з ґрунту близько 110 млн т азоту. Під час
внесення мінеральних добрив повертається
близько 60 млн т азоту, але коефіцієнт його
використання не перевищує 50—55% [8];
близько 15 млн т надходить у ґрунти з органіч-
ними добривами. За даними ФАО, у ґрунтах
акумулюється майже 140 млн т азоту при його
зв’язуванні бобовими рослинами в процесі біо-
логічної фіксації [1]. До 75 млн т елемента, на-
копиченого за тривалий час у процесі азотфік-
сації, рослини використовують з ґрунту [2].
Значення біологічно фіксованого азоту в під-

вищенні родючості ґрунту і врожайності сільсь-
когосподарських культур у багатьох випадках
недооцінюється. Проте важливо зазначити, що
молекулярний азот атмосфери є практично не-
вичерпним, бо над кожним гектаром букваль-
но «висить» 80 тис. т азоту [6]. У складі повітря
міститься 78% вільного молекулярного азоту,
який у 10 разів дешевший від технічного. Ко-
ефіцієнт використання біологічно зв’язаного в
бобово-ризобіальних системах азоту набли-
жається до 100% [7]. Тому в нинішніх умовах
відчутного подорожчання енергії для вироб-
ництва і застосування промислових мінераль-
них добрив доцільно збільшити частку бобових
культур у сівозмінах.
Одним з основних завдань сівозміни як біо-

логічного чинника регулювання родючості ра-
зом з оптимізацією гумусного фонду (підтри-
манням необхідних запасів гумусу) є забезпе-
чення необхідного вмісту поживних речовин, на

чому, передусім, і базується підвищення про-
дуктивності орних земель [5, 9]. Безперечно,
баланс повинен складатися так, щоб з кожною
ротацією сівозміни при зростанні її продуктив-
ності неодмінно відбувалося збільшення за-
гального вмісту і запасів елементів живлення
рослин у ґрунті. Тому вивчення балансу, зміни
родючості ґрунту залежно від типу сівозміни в
конкретних ґрунтово-кліматичних умовах нині
особливо значущі й актуальні.
Мета досліджень — установлення пара-

метрів надходження біологічного азоту в сис-
темі сівозмін за рахунок азотфіксації.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили протягом 1997—2009 рр. у тривалому до-
сліді, закладеному в 1961 р. і реконструйова-
ному в 1992 р. з метою вивчення короткоро-
таційних сівозмін для використання у зоні
достатнього зволоження Правобережного Лісо-
степу. Виявлення впливу бобових культур та
систем їх удобрення на баланс азоту в ґрунті
проведено у 8-ми 5-пільних сівозмінах (табл. 1).
Ґрунт дослідного поля — чорнозем опідзо-

лений середньосуглинковий з умістом гумусу
(за Тюріним) 2,8—3%, легкогідролізованого азо-
ту (за Корнфілдом) — 17—19,3 мг/100 г, рухо-
мого фосфору й обмінного калію (за Чирико-
вим) — відповідно 20,8—22,6 та 8—12 мг/100 г
ґрунту. Визначення умісту загального азоту в
ґрунті проводили за К’єльдалем. Хімічний ана-
ліз рослин на вміст азоту, фосфору і калію виз-
начали за методом Гінзбург-Щеглової.
Повторність досліду — 3-разова, розміщен-

ня повторень і варіантів систематичне, площа
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посівної ділянки — 174, облікової — 100 м2.
Контролем була типова для зони Правобереж-
ного Лісостепу сівозміна з 20%-м насиченням
конюшиною на 2 укоси, пшеницею озимою, бу-
ряками цукровими, кукурудзою на зерно, ячме-
нем ярим з підсівом конюшини на фоні поєд-
нання органічного і мінерального удобрення.
Результати досліджень. У процесі експери-

ментування і розрахунків виходили з того, що
максимально об’єктивні результати можна от-
римати, оцінюючи баланс азоту в динаміці в
тривалому міжрічному циклі спостережень. Це
пов’язано з тим, що рівень урожайності куль-
тур у будь-якому польовому досліді значною
мірою визначають погодні умови періоду до-
сліджень, і експериментальні дані за 1—2 роки

Баланс азоту в короткоротаційних
сівозмінах з бобовими культурами

об’єктивної достовірності, вочевидь, не мати-
муть [3].
Цінність балансу як наукової основи актив-

ного втручання в кругообіг речовин визначаєть-
ся повнотою і точністю обліку статей надход-
ження і втрат та показниками, розрахованими
на його основі. Тому розрахунок балансу азо-
ту нами проведено при порівнянні величин над-
ходження і виносу, що має істотне значення
для оцінки різних варіантів системи удобрення
і характеристики їх впливу на родючість ґрун-
ту. Для цього інтрументально визначено кіль-
кісні зміни абсолютного вмісту загального азо-
ту в дослідженому ґрунті впродовж усього пе-
ріоду спостережень.
До витратних статей балансу, передусім,

* Післяжнивна гірчиця біла на зелене добриво.

1. Схема розміщення льт р та добрення в сівозмінах, 1997—2009 рр.

І ІІ ІІІ IV V

кг діючої
речовини

гн
ій

, 
т

В
а
р
іа
н
т

сі
во
зм
ін
и

Поле сівозміни

Унесено на 1 га
сівозмінної площі

К2ОР2О5N

16 Люцерна
3-го року
викорис-
тання

Кукурудза
на зерно
гній 80 т/га

Ячмінь +
люцерна

Люцерна
1-го року
використання

Люцерна
2-го року
використання

16 – – –

15 Люцерна
2-го року
викорис-
тання

Пшениця
озима +
після-
жнивні*

Кукурудза на
зерно
гній 80 т/га

Ячмінь +
люцерна

Люцерна
1-го року
використання

16 – – –

12 Конюшина
на 2 укоси

Пшениця
озима +
після-
жнивні*

Буряки цукрові
гній 80 т/га

Кукурудза на
силос

Ячмінь +
конюшина

16 – – –

11 Конюшина
на 2 укоси

Пшениця
озима +
після-
жнивні*
N50Р30К60

Буряки цукрові
гній 40 т/га
N100Р50К120

Кукурудза на
силос
N75Р20К70

Ячмінь +
конюшина

8 45 20 50

9 Соя
N20Р40К40

Пшениця
озима +
після-
жнивні*
N70Р50К60

Соя N20Р40К20 Кукурудза на
силос
гній 40 т/га
N100Р40К80

Пшениця
озима
N70Р40К60

8 56 42 56

5 Соя
N20Р40К40

Пшениця
озима
N70Р50К60

Буряки цукрові
гній 40 т/га
N120Р90К150

Ячмінь +
післяжнивні*
N40Р40К40

Кукурудза на
зерно
N120Р80К100

8 74 60 78

4 Горох
N20Р40К40

Пшениця
озима
N70Р50К60

Буряки цукрові
гній 40 т/га
N120Р90К150

Ячмінь +
післяжнивні*
N40Р40К40

Кукурудза на
зерно
N120Р80К100

8 74 60 78

Конюшина
на 2 укоси

Пшениця
озима
N50Р50К80

Буряки цукрові
гній 40 т/га
N120Р90К150

Кукурудза на
зерно
N120Р100К120

Ячмінь +
конюшина
N40Р40К40

8 66 56 781
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належать господарський винос з урожаєм та
газоподібні втрати з ґрунту і мінеральних доб-
рив у процесі денітрифікації, які за даними до-
сліджень І.Г. Захарченка і співавт. [4] можуть
становити 5—25%. У власних розрахунках на-
ми використано рівень 15%. Величини виносу
азоту рослинами розраховано за результата-
ми хімічного складу відчуженої з поля частини
врожаю.
За оцінкою зростання величин виносу азо-

ту культурами сівозмін, отриманою в досліді,
можна розмістити їх у такій послідовності: яч-
мінь, горох, соя, пшениця озима, кукурудза,
конюшина, люцерна, буряки цукрові. З урожаєм
ячменю виноситься 70—88, буряків цукрових —
201—349 кг/га азоту.
У статті надходжень ураховано поповнення

з органічними і мінеральними добривами, ат-
мосферними опадами та насінням. З опада-
ми в ґрунт згідно з літературними даними [4]
щороку надходить близько 6,8—9,5 кг азоту на
1 га земної поверхні. Безпосередньо для роз-
рахунків нами використано величину 8,5 кг/га,
було враховано також азот післяжнивної куль-
тури.
Установлено, що в досліджуваних зерно-

просапних сівозмінах 4 і 5, на 80% насичених
зерновими культурами ( у т.ч. з 20% зернобо-
бових), при поєднанні органічного (гній — 8 т/га
під буряки цукрові) і мінерального удобрення
(N74Р60К78) сумарний винос азоту врожайною
масою сільськогосподарських культур у пере-
рахунку на 1 га сівозмінної площі становить
161—163 кг (табл. 2).
За 2-х полів сої (40%) і так само пшениці

озимої в сівозміні 9 винос азоту знижується до
105 кг/га. У цьому варіанті особливо чітко про-
являється пряма залежність виносу елемента
від величини врожаю: зниження останньої зу-
мовило зменшення виносу азоту.
При порівнянні різних варіантів удобрення

культур у сівозмінах 11 і 12 виявлено, що за-
стосування лише органічних добрив у варіанті
12 з конюшиною на 2 укоси зумовлює знижен-
ня виносу азоту на 10% порівняно з ідентичною
за набором культур сівозміною 11 при поєд-
нанні органічного удобрення з мінеральним. Як
і в попередньому випадку, існує залежність ви-
носу елемента від інтенсивності удобрення і
величини врожаю.
В іншому разі зменшення абсолютних вели-

чин сумарного виносу азоту — від 158 до 131 кг
на 1 га сівозмінної площі має місце також при
зменшенні частки багаторічних бобових трав
(варіанти 12, 15, 16) від 60 до 20% на одному
й тому самому фоні органічного удобрення.
Відповідно до виносу встановлено також іс-

тотну відмінність рівнів відшкодування витрат
азоту на формування урожаю культур у дослі-
джених сівозмінах за рахунок добрив і природ-
них джерел. Так, органо-мінеральна система
удобрення у сівозмінах з одним полем сої (ва-
ріант 5), гороху (варіант 4) і конюшини (варіан-
ти 1 і 11) забезпечила відшкодування 68—60%.
За 2-х полів сої (варіант 9) відшкодування було
найбільшим — 84%. Органічна система удоб-
рення за одного поля конюшини (варіант 12)
забезпечила повернення 57% азоту, 2-х полів
люцерни (варіант 15) — 56, 3-х полів люцерни
(варіант 15) унаслідок зростання виносу і від-

1 10,4 161 16 177 106 71 60 56 127 26

4 9,8 161 17 178 121 57 68 21 78 72

5 9,6 163 17 180 121 59 67 21 80 44

9 6,4 105 19 124 104 20 84 12 32 44

11 9,9 145 13 158 92 56 62 16 72 46

12 9,4 131 12 143 82 61 57 21 82 57

15 8,3 137 12 149 83 66 56 54 120 81

16 8,4 158 12 169 75 94 44 64 158 93

НІР05 1,2 1,9

2. Баланс азот в орот оротаційних сівозмінах (середнє за 1997—2006 рр.), / а сівозмінної
площі
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сутності мінеральних добрив згідно зі схемою
удобрення в досліді (варіант 16) — 44%.
Характерно, що в жодній сівозміні не спос-

терігалось зменшення вмісту азоту в ґрунті,
навпаки, його кількість зростала. Це свідчить
про те, що до кругообігу було залучено і досить
ефективно використано азот, біологічно фік-
сований з повітря бульбочковими бактеріями
бобових культур і, не виключено, вільноісну-

ючими в ґрунті мікроорганізмами-азотфіксато-
рами. До кругообігу залучалось азоту додатко-
во 32—158 кг/га сівозмінної площі, або 26—
93% загальних витрат та 30—100% — від ви-
носу врожаями. Закономірно найвищі показники
накопичення біологічного азоту відзначено в
сівозмінах з травами бобовими багаторічними
за органічної системи удобрення в сівозмі-
нах 15 і 16.

Дослідженнями встановлено, що важливим
чинником оптимізації азотного режиму в сис-
темі сівозмін є симбіотична і несимбіотична
азотфіксація, унаслідок чого до кругообігу за-
лучалась додаткова кількість азоту.

Висновки

Зростання вмісту біологічно фіксованого
азоту було найвідчутнішим у сівозмінах з лю-
церною (120—158 кг/га) при внесенні ор-
ганічних добрив під просапну культуру в сі-
возміні.
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ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ
ҐРУНТУ НА АГРОФІЗИЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ
ТИПОВОГО
Установлено, що в процесі тривало о
сільсь о осподарсь о о ви ористання орних
земель відб вається щільнення ґр нт за
либо ої та міл ої оран и. Найбільше щільнення
ґр нт в шарі 20—30 см спостері ається за
міл ої оран и на 12—14 см та плос орізно о
обробіт на 30—32 см, що перевищ є
оптимальні а рофізичні по азни и чорнозем
типово о для нормально о рост рослин б ря ів
ц рових.

Надмірне розорювання земель у Лісостепу
України, нераціональне розміщення сільсько-
господарських культур в агроландшафті та не-
обґрунтований і одноманітний обробіток ґрун-
ту призводять до зниження його якісних по-
казників в основному за рахунок ерозійних
процесів та зростання рівноважної щільності.
Підвищене ущільнення зумовлює погіршення
умов росту і розвитку рослин, зокрема знижен-
ня схожості насіння, зменшення кількості про-
дуктивних стебел і зниження продуктивності
культур [3].
Агрофізична деградація ґрунтів настає за

довгострокового інтенсивного обробітку, пору-
шується рівновага між гумусним і структурно-
агрегатним станом чорнозему. Ґрунт не здатний
повністю знівелювати вплив зовнішніх факторів
до мінімального рівня [1]. Із використанням
оранки на однакову глибину на чорноземних
ґрунтах формується щільна плужна підошва,
яка погіршує водопроникність ґрунту, створює
умови для прояву ерозії, призводить до підви-
щення його щільності [4, 6].
За інтенсивного антропогенного наванта-

ження (обробіток, удобрення) у ґрунті відбува-
ються процеси, що змінюють структурно-агре-
гатний стан та кількість водостійких агрегатів.
Кожна сільськогосподарська культура сівозмі-
ни своєрідно впливає на оструктуреність чор-
нозему. Як правило, вирощування багаторічних
трав, кормових і зернових культур позитивно
впливає на структурно-агрегатний стан, водно-
час просапні культури мають негативний вплив,
погіршуючи структуру ґрунту [2, 5].
У деяких зарубіжних країнах значної шкоди

завдає «фізична деградація ґрунту», пов’язана
з рядом факторів, одним з яких є інтенсивний
його обробіток важкою технікою [7]. Ходові час-
тини машинно-тракторного агрегата згубно ді-
ють на структуру ґрунту, зменшуючи кількість
грудочок, їх шпаруватість не лише міжагрегат-

ну, а й внутрішньоагрегатну. Саме зменшення
внутрішньоагрегатної шпаруватості є причиною
сповільнення розущільнення ґрунту за рахунок
поганого проникання вологи та коренів рослин,
які розпушують ґрунт.
Мета досліджень — вивчити та порівняти

агрофізичні параметри чорнозему типового ви-
лугуваного при тривалому використанні різних
способів основного обробітку ґрунту.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили на Уладово-Люлинецькій ДСС Калинівсь-
кого району Вінницької області Інституту біо-
енергетичних культур і цукрових буряків НААН
у зоні достатнього зволоження Північного Лісо-
степу України в польовому стаціонарному до-
сліді. Проведено порівняння агрофізичних па-
раметрів чорнозему типового при тривалому
використанні різних заходів основного обробіт-
ку ґрунту (оранка на глибину 12—14 см і 30—
32, плоскорізний обробіток на 30—32 см та за-
орювання соломи пшениці озимої як органічно-
го добрива на фоні оранки) на кінець І та ІІІ
ротацій типової зернобурякової сівозміни. Чер-
гування культур було таким: ячмінь, вико-вівся-
на сумішка на зелений корм, пшениця озима,
цукрові буряки, кукурудза на силос, горох, пше-
ниця озима, буряки цукрові. Агрофізичні влас-
тивості ґрунту визначали в посівах буряків цук-
рових на середину вегетації в ланці з вико-
вівсяною сумішкою. Технологія вирощування
буряків цукрових, крім заходів основного обробіт-
ку, загальноприйнята для цієї зони зволожен-
ня. Під буряки цукрові перед основним обробіт-
ком ґрунту вносили органічні добрива 40 т/га
гною і мінеральні N60Р60К60 кг/га. Щільність бу-
дови ґрунту визначали в непорушеному стані
циліндром-буром БП-50, об’ємом 500 см3, за-
гальну пористість та пористість аерації — роз-
рахунковим методом, структурно-агрегатний
стан ґрунту — за методом Савінова на основі
методів Г.І. Павлова і А.Ф. Тюліна.
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Ґрунт дослідної ділянки — чорнозем типовий
вилугуваний середньосуглинковий. Уміст гуму-
су в шарі ґрунту 0—20 см — 4,4%, 20—30 см
— 3,9, 30—40 см — 3,7%. Ємність поглинання
коливається в межах 29—30 мг⋅екв./100 г ґрун-
ту. Забезпеченість обмінним калієм та рухомим
фосфором за Чиріковим у шарі 0—30 см ста-
новить 85—90 і 160—170 мг/кг ґрунту.
Результати досліджень. Результати дослі-

джень свідчать про те, що щільність ґрунту
значною мірою залежала від способів його об-
робітку, оскільки машини та ґрунтообробні зна-
ряддя спричиняють його ущільнення. Так, при
проведенні впродовж 20-ти років мілкої оран-
ки на глибину 12—14 см у посівах буряків цук-
рових щільність ґрунту у шарі 0—10 см підви-
щилась на 0,10 г/см3, за оранки на 30—32 см
— 0,02 і 0,04 г/см3, за плоскорізного обробітку
— зменшилась на 0,03 г/см3 (табл. 1). Водно-

Вплив способів обробітку ґрунту
на агрофізичні властивості чорнозему типового

час значне зростання щільності ґрунту протя-
гом 20-ти років відзначали в шарі 20—30 см
незалежно від способів основного обробітку.
Так, за оранки і плоскорізного обробітку на гли-
бину 30—32 см щільність ґрунту зростала на
0,09 г/см3, за мілкої оранки на 12—14 см спо-
стерігалось найбільше зростання щільності
ґрунту — на 0,14 г/см3 (1,20 проти 1,34 г/см3).
Орний шар ґрунту протягом тривалого викорис-
тання різних способів обробітку ущільнювався,
насамперед, за оранки на глибину 30—32 см і
12—14 см — на 0,05, 0,1 і 0,11 г/см3, за плос-
корізного залишався на рівні 1,27 г/см3 (рис. 1).
Шпаруватість ґрунту в процесі тривалого ви-

користання різних способів обробітку зменшу-
валась, головним чином, за оранки на глибину
30—32 см та мілкої оранки на 12—14 см, за плос-
корізного обробітку залишалась у межах 52%.
Загальна шпаруватість ґрунту в орному шарі

Оранка на 30—32 см

 0—10 1,16 1,18 56,1 55,3 44,0 43,4 12,1 11,9

10—20 1,20 1,24 54,6 53,3 43,4 41,1 11,2 12,2

20—30 1,19 1,28 54,8 51,0 44,8 39,7 10,0 11,3

 0—30 1,18 1,23 55,2 53,5 44,0 41,4 11,2 12,1

Оранка на 30—32 см + побічна продукція

  0—10 1,13 1,17 57,6 55,8 44,1 41,3 13,5 14,5

 10—20 1,11 1,23 58,8 53,7 47,2 41,8 11,6 11,9

 20—30 1,15 1,28 56,7 51,8 44,2 41,2 12,5 10,6

   0—30 1,13 1,23 57,7 53,8 45,2 41,4 12,5 12,4

Оранка на 12—14 см

  0—10 1,14 1,24 56,6 53,3 45,2 43,1 11,4 10,2

10—20 1,22 1,29 54,0 51,4 42,6 41,9 11,4 9,5

20—30 1,20 1,34 54,7 49,2 45,1 41,1 9,6 8,1

  0—30 1,18 1,29 55,1 51,3 44,3 42,0 10,8 9,3

Плоскорізний обробіток на 30—32 см

  0—10 1,27 1,24 53,7 53,3 42,5 41,3 11,2 12,0

10—20 1,33 1,27 51,0 52,2 41,7 42,5 9,3 9,7

20—30 1,22 1,31 51,6 50,5 42,2 43,3 9,4 7,2

  0—30 1,27 1,27 52,1 52,0 42,1 42,4 10,0 9,6

Прим і т к а . 1 — 1984—1986 рр.; 2 — 2003—2005 рр. Дані наведено для табл. 1, 2.

1. Зміна а рофізичних властивостей чорнозем типово о за тривало о ви ористання різних
способів обробіт ґр нт (Уладово-Люлинець а ДСС)

Шар
ґрунту, см

Щільність ґрунту, г/см3
Шпаруватість, %

некапілярнакапілярназагальна

1 21 21 21 2
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за оранки на 30—32 см на кінець І ротації ста-
новила 55,2%, ІІІ — 53,5%, мілкої оранки на
12—14 см — відповідно 55,1 і 51,3%. Зменшен-
ня загальної шпаруватості впродовж тривало-
го обробітку проходило за рахунок зменшення
капілярної шпаруватості, тоді як некапілярна
істотно не змінилась і залишалась на рівні 9—
12%, меншою була при використанні плоско-
різного обробітку на глибину 30—32 см. За
оранки на глибину 30—32 см і 12—14 см капі-
лярна шпаруватість в орному шарі зменшува-
лась на 2,3—3,8%, за плоскорізного обробітку
залишалась на рівні 42,1 і 42,4%.
Використання плоскорізного обробітку при-

Рис. 1. Зміна щільності ґр нт за тривало о
ви ористання різних способів обробіт : – –
— 1984—1986 рр.; – – — 2003—2005 рр.
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Оранка на 30—32 см

0—10 20,90 13,92 68,13 75,43 11,07 10,65

10—20 24,67 14,99 67,27 76,02 8,00 8,99

20—30 26,13 19,32 65,87 71,29 6,73 9,39

0—30 23,90 16,08 67,09 74,25 8,60 9,68

30—50 26,30 12,88 64,60 75,63 9,10 11,49

Оранка на 30—32 см + побічна продукція

0—10 22,83 18,79 67,87 70,28 9,30 10,93

10—20 22,17 21,08 68,37 70,26 9,47 8,66

20—30 24,23 19,23 66,43 72,28 9,33 8,49

0—30 23,08 19,70 67,56 70,94 9,37 9,36

30—50 25,15 10,14 64,00 77,95 10,85 11,91

Оранка на 12—14 см

0—10 31,33 21,65 59,30 67,36 9,37 10,99

10—20 28,83 14,95 62,93 74,68 8,23 10,37

20—30 25,70 7,52 65,00 80,65 8,53 11,83

0—30 28,62 14,71 62,41 74,23 8,71 11,06

30—50 24,65 8,46 65,70 77,31 9,65 14,23

Плоскорізний обробіток на 30—32 см

0—10 21,00 21,58 68,57 68,16 10,43 10,26

10—20 20,00 22,21 74,13 67,23 5,87 10,56

20—30 24,00 12,33 68,13 75,51 7,87 12,16

0—30 21,67 18,71 70,27 70,30 8,06 10,99

30—50 28,20 14,24 63,35 74,08 8,45 11,68

2. Стр т рний а ре атний стан чорнозем типово о при тривалом ви ористанні різних за-
ходів обробіт ґр нт (Уладово-Люлинець а ДСС)

Шар
ґрунту, см

Кількість агрегатів при сухому просіюванні, %

1 2 1 2 1 2

>10 мм 10—0,25 мм <0,25 мм
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Вплив способів обробітку ґрунту
на агрофізичні властивості чорнозему типового

У процесі тривалого сільськогосподарсько-
го використання орних земель відбувається
ущільнення ґрунту за глибокого і мілкого поли-
цевого обробітків. На кінець ІІІ ротації найбіль-
ше ущільнення ґрунту в шарі 20—30 см спос-
терігається за мілкої оранки на глибину 12—
14 см і плоскорізного обробітку на 30—32 см,
що перевищує оптимальні агрофізичні показ-
ники чорнозему типового вилугуваного для
нормального росту рослин буряків цукрових.

Висновки

На кінець ІІІ ротації сівозміни відзначено
зменшення кількості глибистих агрегатів
>10 мм та їх чіткий перерозподіл залежно від
глибини і знарядь обробітку. Кількість агро-
номічно цінних агрегатів зростала до 70—
74% за рахунок зменшення кількості агре-
гатів >10 мм. Більше розпилення ґрунту спо-
стерігалось при використанні мілкої оранки
на глибину 12—14 см і плоскорізного обробіт-
ку на 30—32 см.
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зводить до ущільнення ґрунту, насамперед, у
шарах 1—20 та 20—30 см, що пов’язано з ут-
воренням плужної підошви. У результаті від-
значено зростання забур’яненості посівів та
зменшення продуктивності культур.
За тривалого обробітку ґрунту спостерігаєть-

ся зміна структурно-агрегатного стану і пере-
розподіл ґрунтових агрегатів. Так, на кінець
І ротації сівозміни за оранки на глибину 30—
32 см їх кількість в орному шарі ґрунту стано-
вила 23,9%, на кінець ІІІ ротації вона знизилась
до 16,08%. Така сама закономірність спостері-
гається і за оранки на 12—14 см (табл. 2).
Істотне зменшення кількості агрегатів діа-

метром >10 мм відзначено в шарі ґрунту 30—
50 см, тоді як на кінець ІІІ ротації сівозміни спо-
стерігається чіткий перерозподіл глибистих аг-
регатів залежно від глибини і знаряддя обробітку.
При тривалому використанні мілкої оранки на
глибину 12—14 см відзначено мінімум глибис-
тих агрегатів 8,46%, за оранки на 30—32 см та
оранки із заорюванням соломи пшениці озимої
як органічного добрива — 12,88 і 10,14%, плос-
корізного обробітку — 14,24%. Більша кількість
глибистих агрегатів в орному шарі ґрунту спо-
стерігається за глибоких полицевих і безполи-
цевих обробітків — 16—19 %, тоді як за мілкої
оранки на 12—14 см — 14,7 %.
Загальна кількість агрономічно цінних агре-

гатів 10—0,25 мм на кінець І ротації незалеж-
но від способів обробітку в орному шарі ґрунту
коливалась у межах 62—67%, на кінець ІІІ ро-
тації — 70—74%. Лише за плоскорізного обро-
бітку на глибину 30—32 см кількість агрономіч-
но цінних агрегатів залишалась майже однако-
вою — 70,27 і 70,30%, за інших способів
обробітку вона зростала на 3,38—11,82%.
У шарах ґрунту 20—30 і 30—50 см спостері-

гається зростання кількості агрономічно цінних
агрегатів, насамперед, за мілкої оранки на гли-
бину 12—14 см і плоскорізного обробітку на
30—32 см, за оранки на 30—32 см їх кількість
зменшується. Кількість агрегатів <0,25 мм на
кінець ІІІ ротації сівозміни зростала. Так, за
оранки на глибину 30—32 см найбільше розпи-
лення ґрунту спостерігалось у шарі 20—30 см
— 6,73 і 9,39%, тоді як унесення соломи пше-
ниці озимої не призводить до розпилення ґрун-
ту, і кількість агрегатів <0,25 мм залишається
в межах 9,37 і 9,36 %. За плоскорізного обробіт-
ку на глибину 30—32 см кількість агрегатів
<0,25 мм у шарі ґрунту 10—20 см збільшилась
на 4,69%, шарі 20—30 см — 4,29 і орному шарі
— на 2,93% порівняно з І ротацією. Залежно від
способів обробітку менша кількість агрегатів
<0,25 мм спостерігається за оранки на 30—
32 см, за мілкої оранки і плоскорізного обробіт-
ку вона зростає.
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ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА ПРОЦЕСИ
КЛІТИННОГО ПОДІЛУ І ЯКІСТЬ
НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Установлено, що ґр нтові ербіциди впливають
на хромосомний апарат соматичних
і енеративних ор анів насінни ів ц рових
б ря ів, призводять до пор шень процесів
мейоз і амето енез порівняно з онтролем
та отримання насіння з низь ою доброя існістю і
життєздатністю.

Одним з елементів технології вирощування
насіння цукрових буряків є захист посівів від
бур’янів. Контролювання численності бур’янів
на маточниках та висадках проводять агротех-
нічними і хімічними способами з використанням
ґрунтових і страхових гербіцидів. Є дані про
морфогенетичні та фізіолого-біохімічні зміни в
сільськогосподарських культурах під дією гер-
біцидів [4, 9]. Відзначено, що деякі гербіциди в
певних умовах можуть спричинити хромосомні
перебудови і є мутагенним фактором [8]. Про-
цеси мейозу і гаметогенезу в цукрових буряків
під дією гербіцидів відбуваються з деякими по-
рушеннями [6].
Мета досліджень — вивчити вплив гербі-

цидів на якість і доброякісність насіння.
Методика досліджень. Вегетаційні та лабо-

раторні досліди проводили в Інституті цукрових
буряків упродовж 2009—2011 рр. Об’єктом дос-
лідження були рослини і насіння ЧС компонен-
та і закріплювача стерильності (О-типу) гібри-
да Уманський ЧС 90. Схема досліду включала
4 варіанти — без унесення (контроль) та з уне-
сенням гербіцидів трофі, прометрин і пілот. Ці
гербіциди характеризуються різною дією на
рослини цукрових буряків. Гербіцид трофі є
досить «жорстким» за дією на буряки [1], про-
метрин і пілот — менш «жорсткими». Дослід
проводили на повному мінеральному живленні.
На насінниках визначали процеси проходжен-
ня мітозу в клітинах листків рослин цукрових
буряків, мейозу і гаметогенезу, розміри пилку
та ембріональний розвиток насіння цукрових
буряків за методикою Ярмолюк і Ширяєвої [7],
типи стерильності — за Оуеном [2], ступінь за-
в’язування насіння — за методикою Інституту
цукрових буряків [3]. Якість насіння — енергію

проростання, схожість і доброякісність визна-
чали згідно з чинним ДСТУ 2292-93.
Результати досліджень. Установлено, що

при внесенні ґрунтових гербіцидів у насінни-
ків відбувалися морфологічні зміни. Найбільші
зміни були при внесенні гербіциду трофі. У рос-
лин спостерігалось легке зростання молодих
черешків та побіління провідних пучків. При
використанні гербіцидів прометрин і пілот спо-
стерігалося руйнування хлорофілу біля жилок.
Особливо сильне пригнічення, починаючи з
фази розетки, спостерігалось у рослин з уне-
сенням гербіциду трофі, деякі рослини навіть
гинули.
Установлено, що гербіциди впливають на

хромосомний апарат соматичних і генератив-
них органів цукрових буряків. При нормально-
му проходженні мітозу в клітинах траплялися
відхилення, найчастіше — у диференційованих
клітинах. У рослин на гербіцидному фоні спо-
стерігалося значно більше порушень у прохо-
дженні мітозу порівняно з контролем. Найбіль-
ша кількість порушень була в рослин, де вно-
сили гербіцид трофі. Так, якщо на контролі клітин
з нормальним проходженням мітозу було 89—
90%, то при внесенні гербіциду трофі — 40—
43%. Разом з нормальним мітозом трапляли-
ся ендомітози, к-мітози і амітози. Аналогічні
результати отримано при використанні гербі-
цидів прометрин і пілот, хоча клітин з нормаль-
ним проходженням мітозу було дещо більше,
ніж у варіанті з використанням гербіциду трофі.
Ці порушення можуть призводити до зниження
якості насіння. За даними авторів [9], при ендо-
мітозі утворювалися поліплоїдні клітини, амітозі
— хромосоми, характерні для мітозу структурні
зміни в клітині не виявляються, веретено не
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утворюється, ядерна оболонка не руйнується,
а при к-мітозі спостерігається пошкодження
хромосом мітотичного апарату, порушення ци-
токінезу, що призводить до фрагментації, зли-
пання, нерозходження хромосом, утворення
містків, мікроядер, багатополюсності, асиметрії
в мітозі, затримки чи відсутності цитокінезу.
При внесенні гербіцидів у рослинах спосте-

рігалось порушення в процесах мейозу і гаме-
тогенезу порівняно з контролем. Мейоз відбу-
вався з порушеннями, помітними вже зі стадії
ранньої профази: у лептотенні і зиготенні спо-
стерігалися стиснуті ядра неправильної кутас-
тої форми.
При внесенні гербіциду трофі в рослини спо-

стерігалися порушення в кон’югації хромосом:
разом з бівалентами часто траплялися уніва-
ленти. Кількість бівалентів становила 51—54%,
унівалентів — 30—38% на клітину, а висока
частота унівалентів призводила до зниження
фертильності пилку в ліній О-типу. Трапляли-
ся порушення роботи веретена, унаслідок чого
хромосоми не розходилися до полюсів, утворю-
ючи реституційні ядра. У метафазі і анафазі ІІ
поділу іноді спостерігалося так зване «злипан-
ня» хромосом — по 2—3—4 хромосоми з по-
мітними тяжами між ними. Особливо помітни-
ми були порушення в окремих бутонах і пиль-
никах на стадії тетрад. Порушення в кон’югації
хромосом призводять до різних порушень при
формуванні тетрад на стадії поділу. При вне-
сенні гербіциду прометрин у рослинах спосте-
рігалось порушення роботи веретен поділу в
метафазі І, деякі хромосоми були розкидані в
цитоплазмі. В анафазах І і ІІ поділу та телофа-
зі ІІ спостерігалися «містки» і хромосоми, які
відставали в розвитку. При підрахунку хромо-
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сом у рослинах у метафазі ІІ поділу, анафазах
І і ІІ поділу часто траплялися анеуплоїдні плас-
тинки з числами хромосом від 8 до 11.
Установлено, що гербіциди, рекомендовані

для використання на цукрових буряках, нега-
тивно впливали на морфологічні процеси фор-
мування квітки (табл. 1). Унесення всіх дослі-
джуваних гербіцидів призвело до порушень ут-
ворення тичинок у квітках насінників порівняно
з контролем, де цей процес проходив нормаль-
но, і майже кожна квітка мала по 5 тичинок.
Водночас при внесенні гербіцидів у 15,8—19,5%
квіток було менше 5-ти тичинок, а в 7,1 — 20%
— по 6 і більше. Найбільші порушення були
при використанні гербіциду трофі. Зміни про-
цесів поділу клітини впливали на розміри та
якість пилку. При використанні гербіциду трофі
разом з нормально розвиненими трапляються
мікроспори різної форми і величини з незакін-
ченим цитокінезом.
Якщо на контролі утворювалося лише 8%

карликових пилкових зерен, то при викорис-
танні гербіциду трофі — 20,5%, пілот — 11,2%,
і лише гербіцид прометрин майже не впливав
на розміри пилку. При внесенні гербіциду трофі
мікроспори в мікроспороциті дегенерували,
водночас як на контролі мікроспори розвивали-
ся нормально. Відзначено утворення дуже ве-
ликих мікроспор з монад і діад та крупних пил-
кових зерен, які утворилися з діад, тріад і тетрод,
в яких цитокінез до кінця не пройшов. При цьо-
му трапляються крупні «злиплі» пилкові зерна.
В окремих пильниках було злипання великої
кількості пилкових зерен. У 2-клітинних пилко-
вих зернах спостерігалася вакуолізація цито-
плазми. При внесенні гербіциду пілот часто від-
бувалося утворення монад, діад і тріад, іноді

Без гербіцидів + NРК — контроль 4 94,5 1,5
Трофі + NРК 19,5 60,5 20
Прометрин + NРК 15,8 77,1 7,1
Пілот + NРК 16,3 73,9 9,8

1. Вплив ербіцидів на форм вання тичино насінни ів за ріплювача стерильності О-тип (се-
реднє за 2009—2011 рр.)

Кількість квіток, %, з тичинками, шт.

< 5 5 6
Варіант

Без гербіцидів + NРК — контроль 89,9 94 96,9 97

Трофі + NРК  59,8 32 65 49

Прометрин + NРК 78,1 73 86 84

Пілот + NРК 81,2 73 87,4 83

НІР05 6,5 9,8 7,2 9,1

3. Ст пінь зав’яз вання плодів та я ість насіння залежно від ви ористання ербіцидів (се-
реднє за 2009—2011 рр.), %

Варіант Виповненість
Зав’язалося
плодів

Схожість Доброякісність
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траплялися пентади. Усі ці порушення зумов-
люють різний ступінь дегенерації пилку, зни-
ження його життєздатності та формування не-
повноцінних чоловічих і жіночих гамет, що при-
зводить до підвищення стерильності пилку і
якості пилкоутворювальної здатності закріплю-
вача стерильності О-типу. Так, при використан-
ні цих гербіцидів серед закріплювачів стериль-
ності було від 25 (гербіциди пілот і прометрин)
до 33% (гербіцид трофі) стерильних рослин, що
значно знижувало пилкоутворювальну здатність
закріплювача стерильності О-типу.
Аналіз ембріонального розвитку плодів пока-

зав, що якщо на контролі формувалося 91,5%
нормально розвинених зародків, 3 — відстаю-
чих у розвитку, 2 — дегенеративних і 3,5% не-
запліднених насіннєвих зародка, то при викорис-
танні гербіциду трофі нормально розвинених
зародків було лише 57%, відстаючих у розвит-
ку — 15%, дегенеративних — 12 і незаплідне-
них — 16%. При внесенні гербіцидів прометрин
і пілот також спостерігалося значне зниження
кількості нормально розвинених зародків.
Якість пилкових зерен та підвищення сте-

рильності О-типу призвело до зниження зав’я-
зування плодів ЧС компонента та якості на-
сіння (табл. 2).
Якщо на контролі зав’язалося 89,9% плодів,

схожість їх становила 94%, доброякісність —
96,9%, а при внесенні гербіцидів ці показники
істотно знизилися. Ступінь зав’язування змен-
шився на 8,7—30,1%, схожість — 21—62, доб-
роякісність — 9,5—31,9% порівняно з контро-
лем. Найнижчий ступінь зав’язування, схожість
і доброякісність насіння були у варіанті, де вно-
сили гербіцид трофі. Зниження доброякісності
насіння зумовлене порушеннями проходження
ембріогенезу, що призвело до втрати життє-
здатності насіння, що зав’язалося. Так, якщо на
контролі виповненість насіння становила 97%,
з якого 94% було схожим і лише 3% плодів
були нежиттєздатними, то при внесенні гер-
біциду трофі виповненість насіння станови-
ла 49%, схожих плодів було 32%, нежиттєздат-
них — 17%. При внесенні гербіцидів промет-
рин і пілот нежиттєздатних плодів було менше,
ніж при внесенні гербіциду трофі, що станови-
ло 10—11%.

Установлено, що при внесенні ґрунтових
гербіцидів у насінників цукрових буряків спос-
терігалися морфологічні зміни. Гербіциди
впливали на хромосомний апарат соматичних
і генеративних органів цукрових буряків та
призводили до порушень процесів мейозу і га-
метогенезу порівняно з контролем. Установ-
лено, що вони негативно впливали на емб-

Висновки

ріогенез насінників цукрових буряків. Усе це
призводило до отримання насіння з низькою
доброякісністю та життєздатністю. Тому
для отримання насіння цукрових буряків з ви-
сокою доброякісністю та життєздатністю
використовувати гербіциди для контролю-
вання чисельності бур’янів на ділянках гібри-
дизації недоцільно.
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TОКСИГЕННІ
ВЛАСТИВОСТІ МІКРОМІЦЕТІВ
ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ

Установлено асоціацію мі роміцетів, що
онтамін ють зерно ячменю та пшениці з різних
фізи о- ео рафічних ре іонів У раїни.
Мі ото си оло ічними дослідженнями виявлено
прод центи Т-2, F-2 то синів, воміто син ,
моніліформін , ф монізин В1, оєвої,
аспер ілової та пеніцилової ислот, а та ож
охрато син А.

Пшениця та ячмінь — це культури, вироб-
ництво яких посідає вагоме місце в Україні і їх
зерно є незамінним у кормовиробництві та хар-
човій промисловості. Зерно ячменю — повноцін-
не за амінокислотним складом, включаючи
особливо дефіцитні амінокислоти — лізин і
триптофан [6]. Однак корисні якості зерна по-
гіршуються у разі контамінації його токсигенни-
ми мікроміцетами, внаслідок чого знижується
вміст крохмалю й білка [1]. Розвиток грибів на
зерні також спричиняє накопичення мікоток-
синів, що призводить у сільськогосподарських
тварин до мікотоксикозів і ураження різних сис-
тем і органів, зниження продуктивності, збіль-
шення захворюваності й загибелі тварин. В
Інституті експериментальної і клінічної ветери-
нарної медицини НААН проведено мікологоток-
сикологічний моніторинг 384 проб зернових,
зокрема зерна ячменю та пшениці з Лісостепу
України. Встановлено, що корми значною мі-
рою були контаміновані мікроскопічними гриба-
ми. Виявлено зразки з умістом діаспор 1 млн/г,
які були непридатні до згодовування і мали
ураження, видимі без оптичних приладів. Се-
ред мікобіоти досліджених кормів переважали
представники родів Fusarium, Aspergillus, Peni-
cillium, які є потенційними продуцентами міко-
токсинів, а також мукоральні гриби [3]. Укра-
їнські дослідники отримали дані, подібні до ре-
зультатів російських мікологів щодо зростання
ураження кормів представниками роду Fusa-
rium, особливо токсигенними штамами [4].
Існує потреба у системному вивченні спект-

ра мікроскопічних грибів, що вражають зерно
пшениці та ячменю, а також у встановленні
видів мікотоксинів, які вони продукують.
Мета досліджень — вивчити токсигенні

властивості мікроміцетів зерна ячменю та пше-
ниці, вирощених у різних фізико-географічних
регіонах нашої держави.
Матеріали і методи досліджень. Об’єктом

дослідження були мікроміцети, ізольовані із 180

зразків зерна ячменю та пшениці врожаю
2003—2009 рр., відібрані в зоні Полісся, Лісо-
степу та Степу. Відбір зразків, мікологічні та
мікотоксикологічні дослідження виконували, ке-
руючись методичними вказівками щодо сані-
тарно-мікологічної оцінки і поліпшення якості
кормів [5]. Виділення грибів проводили мето-
дом посіву зерна на агар Чапека, а ідентифі-
кацію чистих культур — на підставі культураль-
но-морфологічних властивостей з використан-
ням визначників грибів. Отримані результати
досліджень обробляли статистично, використо-
вуючи критерії Фішера.
Токсичність ізолятів Fusarіum spp. визнача-

ли мікробіологічним методом, штами досліджу-
вали на здатність продукувати Т-2, F-2 токси-
ни, DON і моніліформін методом ТШХ. Для цьо-
го їх культивували в 100 мл колбах на 10 г
стерильного й зволоженого зерна ячменю та
пшениці. Продукцію охратоксину А, койєвої,
пеніцилової і аспергілової кислот, а також аф-
латоксинів вивчали у ізолятів роду Aspergіllus
методами ТШХ і ВЕРХ культивуванням на цук-
рово-дріжджовому середовищі [2]. Здатність
синтезувати охратоксин А досліджували у шта-
мів A. nіger і A. ochraceus, для чого їх культи-
вували на зернових субстратах.
Результати досліджень та їхнє обгово-

рення. Мікологічними дослідженнями виділено
із зерна ячменю мікроміцети 16-ти родів, пред-
ставлені 27- видами й 6-ма різновидами.
Найчастіше в зерні ячменю траплялися гри-

би роду Alternarіa і Aspergіllus, виявлені в 89%
проб. Серед аспергіл домінуючими були A. fla-
vus (78%) і A. fumіgatus (52%), а в зерні ячме-
ню з АР Крим контамінація грибом A. flavus ста-
новила 100%. A. nіger протягом дослідження
був частим контамінантом і траплявся у 30—
50% проб у різні роки, а A. candіdus, A. flavіpes,
A. ochraceus, A. terreus — 2—7%.
Мукоральні гриби виділялися з 88% дослі-

джених проб і були представлені 4-ма видами:
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Rhіzopus oryzae, Absіdіa corymbіfera, Rhіzopus
stolonіfer та Absіdіa spіnosa. До домінуючих на-
лежали гриби родів Phoma, Penіcіllіum і Dre-
chslera.
Гриби роду Fusarіum контамінували 56%

зразків зерна й були представлені 5-ма видами
та 5-ма різновидами, причому Fusarіum sam-
bucіnum і F. sporotrіchіella постійно виявляли на
зерні ячменю. Гриб Monascus ruber був постій-
ним контамінантом і виділявся в 32% дослі-
джених проб, а всі інші мікроміцети належали
до групи рідкісних.
Видовий склад мікобіоти зерна пшениці був

представлений 21 видом грибів, віднесених до
7 родів. Найчастіше виділявся вид Alternarіa
alternata (90%), роди Mucoraceae (89) і зокре-
ма роду Mucor (87), а також види роду Asper-
gіllus (79), серед яких переважали Aspergіllus
flavus (60) і Aspergіllus fumіgatus (50%). Також
траплялися представники роду Penіcіllіum у
57% досліджених проб і трохи рідше — роду
Fusarіum — у 37%. Рідше траплявся Phoma
exіqua і відносно рідко Mycelіa sterіlіa (7%), а
Trіchothecіum roseum та Monascus rubber були
ізольовані у 2,9 і 1,4% зразків відповідно.
Серед грибів роду Fusarіum найчастіше

траплявся вид F. sporotrіchіella (28,6% проб),
трохи рідше — F.oxysporum (13) і зрідка (по 3)
— види F. monіlіforme і F. semіtectum, а також
F. culmorum (1,4%).
Виконаними дослідженнями виявлено зако-

номірність у контамінації грибами роду Fusa-
rіum, Penіcіllіum та Aspergіllus, яка є спільною
для зерна ячменю та пшениці. Так, фузарії най-
частіше виділялися із зерна обох культур, ви-
рощених на Поліссі. Гриби роду Penіcіllіum час-
тіше контамінували зерно із лісостепової зони,
а Aspergіllus spp. — південних регіонів. Такий
розподіл мікобіоти можна пояснити кліматични-
ми умовами різних фізико-географічних регіонів
України.
Токсикологічним дослідженням фузаріїв, ізо-
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льованих із зерна ячменю, було встановлено,
що токсичні властивості виявлено в 23 штамах
(34,3%). З них Т-2 токсин продукували 22 ізо-
ляти видів F. sporotrіchіella var. poae, F. sam-
bucіnum, F. oxysporum, F. semіtectum, F. gіb-
bossum var. bullatum; зеараленон — 9 штамів
видів F. culmorum, F. sporotrіchіella var. poae,
F. sambucіnum, F. oxysporum; продуцентами
ДОНу були 3 штами представлені F. culmorum,
F. sporotrіchіella var. poae, F. oxysporum, а мо-
ніліформін синтезували F. sambucіnum і F. oxy-
sporum.
Із 15 штамів аспергілпеніцилову кислоту про-

дукували 2 штами A. flavus, а продуцентами
охратоксину А були A. ochraceus і 2 штами A. nі-
ger. Нами вперше на території України виявле-
но штами A. nіger, які синтезували охратоксин
А. 4 штами A. flavus синтезували коєву кисло-
ту. Крім того, всі досліджені ізоляти A. flavus
були продуцентами аспергілової кислоти, однак
жодний з них не синтезував афлатоксинів.
Токсичні властивості мали 25,7% фузаріїв,

що були ізольовані із зерна пшениці, і пред-
ставлені F. sporotrіchіella var. poae, F. sporo-
trіchіella var. trіcіnctum, F. oxysporum var. ortho-
ceras, F. monіlіforme var. lactіs. Серед них
Т-2 токсин продукували 7 штамів F. sporotrі-
chіella var. poae, а F. oxysporum var. orthoceras
і F. monіlіforme var. lactіs виробляли неіденти-
фіковані ТТМТ. Крім того, 3 ізоляти F. sporo-
trіchіella. var. poae, F. sporotrіchіella. var. trici-
nctum, F. culmorum продукували зеараленон, а
2 штами F. moniliforme var. lactis та F. oxy-
sporum var. orthoceras — фумонізин В1 і на-
решті жодний штам не виявився продуцентом
моніліформіну.
Проведеними дослідженнями 22 штамів As-

pergillus flavus, ізольованих із зерна пшениці,
було виявлено 8 продуцентів коєвої кислоти, 20
— аспергілової кислоти та один — пеніцилової
кислоти, а продуцентів афлатоксинів виявлено
не було.

Проведеними мікологічними дослідженнями
встановлено комплекс мікроміцетів, що конта-
мінують зерно ячменю та пшениці з різних фізи-
ко-географічних регіонів України. Виявлено різ-
ницю в контамінації зерна грибами родів Fu-
sarіum, Aspergillus і Penіcіllіum залежно від регіону
його вирощування. Мікотоксикологічними до-
слідженнями у зерні виявлено продуценти Т-2,

Висновки

F-2 токсинів, ДОНу, моніліформіну, фумонізину
В1, коєвої, аспергілової та пеніцилової кислот,
а також охратоксину А. Цю інформацію можна
використати для об’єктивної оцінки якості зер-
нової продукції. З метою контролю безпечності
вирощених зернових потрібно проводити по-
стійний моніторинг їх контамінації мікотокси-
нами та токсигенними мікроміцетами.

1. Лапина Т.П. Биохимические изменения каче-
ства ячменя, пораженного мицеллиальными гри-

Бібліографія

бами/Т.П. Лапина//Достиж. науки и техн. АПК. —
2002. — № 1. — С. 37—38.
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

ДИНАМІКА ПОГОЛІВ’Я І ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД У ФРАНЦІЇ

Станом на 2010 р. у Франції на 82000 фермах налічувалось 3773000 корів молочних порід
за середнього розміру стада 46 корів. З 2001 до 2010 р. поголів’я корів зменшилось на 14,5%,
а середній розмір стада збільшився на 12,3 корови. З 2001 до 2009 р. середній надій по
країні зріс з 5759 до 6064 кг на корову за рік. Середній уміст жиру в молоці у 2010 р. становив
4,17%, білка — 3,51, частка підконтрольного поголів’я — 66%.
За породним складом поголів’я молочної худоби — це 7 основних порід, найчисельні-

шими з яких є голштинська, монбельярдська і нормандська (таблиця).

За останні 9 років помітно скоротилося поголів’я корів голштинської (на 17,8%), норманд-
ської (на 20,1) та червоно-рябої рівнинної (на 11%) порід, а кількість корів монбельярдсь-
кої, абонданс, бурої та симентальської порід збільшилося на 9—16%. Найбільшими надо-
ями та виходом молочного жиру і білка характеризуються корови голштинської, а вмістом
жиру і білка — нормандської породи. Кращу відтворну здатність виявлено у корів симен-
тальської та монбельярдської порід.
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кандидати сільськогосподарських наук
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Поголів’я і продуктивність корів основних молочних порід у Франції
(за матеріалами ICAR)

Голштинська 2010 1700044 7746 3,97 3,35 567 425

2001 2068661 6926 4,07 3,31 511 –

Монбельярдська 2010 405309 6251 3,90 3,42 458 395

2001 347869 5777 3,88 3,40 421 –

Нормандська 2010 239666 5653 4,28 3,62 447 400

2001 299942 5046 4,35 3,56 399 –

Абонданс 2010 22229 4977 3,70 3,47 357 400

2001 19382 4772 3,73 3,43 342 –

Бура 2010 17430 6181 4,21 3,59 482 421

2001 15992 5860 4,08 3,51 445 –

Симентальська 2010 15313 5589 4,03 3,52 422 391

2001 14053 4980 4,00 3,48 373 –

Червоно-ряба рівнинна 2010 9737 6754 4,15 3,45 513 403

2001 10945 5930 4,20 3,40 451 –

Продуктивність за 305 днів

Порода Рік
Підконтрольне
поголів’я,
корів

Міжотельний
інтервал, днівжир +

білок, кг
надій,
кг

жир,
%

білок,
%
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ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СИМУЛІЇДОТОКСИКОЗУ В УКРАЇНІ

Наведено дані щодо поширення
сим ліїдото си оз тварин в мовах У раїнсь о о
Полісся. Вивчено е оло о-біоло ічні особливості
ровосисних мошо і на ово обґр нтовано
за ономірності вини нення та ло алізації во нищ
інвазії. Ре омендовано с часні методи боротьби
з мош ами.

На території Українського Полісся мошки ча-
сто переважають за чисельністю серед інших
шкідливих комах, утворюючи місцями вогнища
різної активності. Сприяє цьому нинішня еколо-
гія, яка характеризується високою заболоченістю
лісових масивів (майже 50%) і густотою гідроло-
гічної мережі (0,22—0,47 км/км2) [8]. У таких умо-
вах від нападу мошок скотарство зазнає значних
збитків через втрати приросту маси молодняку та
зниження надоїв корів [9]. Особливо небезпечні
мошки у роки з високою їх чисельністю та підви-
щеною потребою у кровоссанні. Під час укусів
вони виділяють сильнодіючий гемолітичний ток-
син, що у різних видів теплокровних призводить
до патологічних явищ, визнаних як симуліїдоток-
сикоз [3, 10]. В Україні це фактично єдиний ен-
томоз, наслідком якого можуть бути важкі захво-
рювання великої рогатої худоби і тварин інших
видів та їхня загибель [5]. Слід врахувати і той
факт, що мошки також становлять загрозу як пе-
реносники збудників багатьох інфекційних та
інвазійних хвороб [1, 11].
З огляду на велику шкодочинність ектопара-

зитів виникає потреба організації ефективних за-
ходів боротьби, для розробки яких необхідні
знання еколого-біологічних особливостей мошок,
закономірностей виникнення й локалізації вогнищ
симуліїдотоксикозу.
Мета роботи — вивчити епізоотичну ситуацію

щодо прояву симуліїдотоксикозу на території ук-
раїнського Полісся, науково обґрунтувати законо-
мірності виникнення вогнищ інвазії та рекоменду-
вати методи боротьби і профілактики.
Матеріали і методи досліджень. Епізоотич-

ний моніторинг симуліїдотоксикозу в Україні було
здійснено шляхом ретроспективного аналізу ве-
теринарних статистичних даних та узагальнення
результатів багаторічних досліджень, проведених
колективом лабораторії паразитології Інституту

епізоотології НААН. Враховували поширення
інвазії, сезонну та вікову динаміку, екстенсивність
ураження та падіж тварин.
Цілорічні спостереження й збір мошок прово-

дили на стаціонарних пунктах і маршрутним ме-
тодом від західних до східних кордонів Українсь-
кого Полісся, обстежуючи водотоки басейнів рік
Західний Буг, Прип’ять, Тетерів, Десна. Збір вод-
них фаз, імаго мошок та їхнє визначення прово-
дили за методикою І.А. Рубцова (1956) [7].
Щільність преімагінальних стадій визначали шля-
хом підрахунку личинок і лялечок на природно-
му субстраті площею 1 дм2. Їхнє кількісне спів-
відношення визначали за методикою В.М. Бекле-
мішева, вказуючи індекс домінування (ІД) [2].
Водночас звертали увагу на ступінь ураження
природними паразитами. Мікроспоридіоз мошок
вивчали за методикою І.В. Іссі, мермітидоз — за
І.А. Рубцовим [4, 6].
Для створення засобів захисту тварин від мо-

шок досліджено інсектицидні препарати імпорт-
ного (байофлай) та вітчизняного (ектосан, ек-
тосан плюс) виробництва. Їхню ефективність
оцінювали у тваринницьких господарствах, роз-
ташованих у зоні досліджуваного регіону.
Результати досліджень. Кровосисні мошки

на території України поширені нерівномірно. Най-
більшу їхню чисельність виявлено у західному,
центральному і східному Поліссі, а також у лісо-
степових районах Сумської та Полтавської обла-
стей. В окремі роки у цих регіонах на симуліїдо-
токсикоз хворіло й гинуло значне поголів’я вели-
кої рогатої худоби. Так, у далеких 1964—1965 рр.
у Волинській області лише за кілька днів масо-
вого нападу мошок захворіло 5923 тварини, з
яких 519 загинуло. Аналогічні явища спостеріга-
ли і в інших областях. На початку травня 1968 р.
у двох районах Полтавської області захворюван-
ня й загибель худоби були масовими. Тільки у
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Решетилівському районі за 6 днів захворіло 2750
тварин, із яких 174 загинуло. Навесні 1969 р. си-
муліїдотоксикоз спостерігали у ряді колгоспів Рів-
ненської області, де захворіло 5365 тварин, із
яких 207 загинуло.
Спалах симуліїдотоксикозу також може мати

трансдержавний характер. Так, у 1979—1980 рр.
хвиля ензоотії прокотилася від Поволжя, Воро-
незької, Курської областей, через усе Українсь-
ке Полісся до Польщі, Німеччини і Швейцарії.
Тоді лише у 5-ти районах Волинської області
1236 тварин захворіло і 119 загинуло. Хворіли
велика рогата худоба, коні та свині різних віко-
вих груп, особливо тяжко — молодняк, який ги-
нув через 1—4 год після масового нападу мошок.
Єдиним надійним захистом у цей період було пе-
реведення тварин із пасовищ у стійла.
Останнім часом у звітності обласних держав-

них лабораторій ветеринарної медицини не роз-
шифровуються окремим рядком відомості про
загибель тварин від симуліїдотоксикозу, що, у
свою чергу, не відображає об’єктивної картини в
цілому. Проте випадки захворювання досить по-
ширені у Волинській, Рівненській, Житомирській,
Київській, Чернігівській та Сумській областях. Так,
весняні природно-кліматичні умови у 2002, 2003,
2008, 2009 рр. були надзвичайно сприятливими
для масового розвитку та нападу мошок, що да-
вало змогу простежити серед тварин різні фор-
ми клінічного прояву симуліїдотоксикозу.
У результаті наших досліджень було встанов-

лено, що домінуючими кровосисними видами є
Воорhthоrа еrуthrocephala — ІД-35,7% та Schoe-
nbaueria nigra — ІД-18,5%. У цілому фауна мо-
шок у межах Українського Полісся становить 33
види, їхні біотопи — басейни рік і невеликих рі-
чок, а також струмки та меліоративні канали (таб-
лиця).
Виведення мошок окремих видів у водоймах

різних типів зумовлює характер сезонної динамі-
ки чисельності агресивних популяцій. Виявлено
2 підвищення масового нападу кровососів: 1-й —
під час вильоту їх із невеликих водотоків, які по-
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рівняно швидко прогріваються, 2-й — унаслідок
вильоту популяцій з великих рік із повільним про-
гріванням, що саме і характеризує динаміку чи-
сельності. У північних регіонах України 1-ше
підвищення масового нападу мошок починаєть-
ся переважно в І декаді травня, інколи затягуєть-
ся до червня. Він буває вищим за 2-й, і лише в
окремі роки може призводити до масових захво-
рювань тварин на симуліїдотоксикоз. Друге підви-
щення — перша половина червня, як правило,
ніколи не супроводжується масовими інвазіями
(рисунок).
Потреба у додатковому живленні кров’ю вини-

кає в окремі роки за несприятливих умов розвитку
преімагінальних фаз, коли через недостатнє на-
копичення жиробілкового матеріалу самки не в
змозі закінчити гонотрофічний цикл і відкласти
яйця. Тому велика кількість личинок і лялечок у
річках свідчить про сприятливі умови розвитку, а
не про майбутню агресивність імаго. Крім цього,
в одному біотопі часто відкладають яйця крово-
сисні і рослиноїдні види і під час підрахунку ли-
чинок і лялечок на 1 дм2 субстрату враховують
ті й інші екземпляри. Тому для прогнозу масово-
го вильоту агресивних популяцій мошок викори-
стання фактора високої щільності заселення ли-
чинок і лялечок більш як 100 екз./дм2 не може
бути біологічно й фенологічно обґрунтованим.
Також переоцінено роль весняних паводків та

їх повільний спад у наростанні агресивності імаго.
Так, сніжний і паводковий 2003 р. в Україні був
високоактивним щодо мошок. Наступні 2004,
2005 рр., такі ж снігові й паводкові, не призвели
до підвищеної потреби їх у кровоссанні.
За аналізом метеорологічних даних у період

оляльковування мошок, різниця між середньомі-
сячними і середньодекадними температурами
повітря у квітні й травні теж не відіграє головної
ролі у виникненні ензоотій.
Отже, наведені дані з’ясовують лише поточ-

ний рух чисельності мошок, а причини її спаду і
підвищення не є факторами, що визначають сам
феномен циклічності масового розмноження аг-
ресивних популяцій.
Досліджуючи клінічний прояв симуліїдотокси-

козу, встановлено, що ступінь інтоксикації зале-
жить від кількості мошок, які одночасно здійсню-

Волинська Західний Буг, Прип’ять, Вижівка,
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ють кровоссання. Якщо з весни і впродовж літа
щодня або періодично нападає помірна кількість
мошок, організм тварини певною мірою поступо-
во звикає до шкідливого впливу токсичної слини
та виробляє антитоксини. У результаті тварини
хоча й страждають від частого нападу кровососів,
проте важкої інтоксикації і масового захворюван-
ня на симуліїдотоксикоз не спостерігається.
Однак, коли навесні дуже тепла стійка пого-

да, у водотоках відбувається швидкий розвиток
личинок і виліт численної кількості імаго. До того
ж, якщо у самок виникає підвищена потреба у
кровоссанні, тварини, які ще не звикли до впли-
ву отрутної слини мошок, зазнають надзвичайно
сильної інтоксикації. Такі явища спостерігаються
раз у 6—10 років, але можуть повторюватися
кілька років поспіль. При цьому існує кореляцій-
ний зв’язок циклічності масового розмноження
агресивних популяцій мошок з геліогеофізични-
ми факторами. Установлено, що ця циклічність
залежить від сонячної активності і корелює у
фази мінімуму й максимуму 11-річного циклу.
Отже, коли сезонні й річні терміни масового

вильоту кровосисних мошок відомі, необхідно
своєчасно проводити спеціальні захисні заходи.

Нині найбільш доцільною, рентабельною й еко-
логічно безпечною вважають обробку тварин ін-
сектицидами з групи синтетичних піретроїдів. Їхня
особливість — висока ефективність після засто-
сування у дуже малих дозах, вони не накопичу-
ються в органах і тканинах, не виводяться з мо-
локом оброблених тварин. Широкі виробничі екс-
перименти дали нам змогу рекомендувати у
ветеринарну практику сучасний імпортний препа-
рат тривалої дії (1 міс.) байофлай та нові препа-
рати вітчизняного виробництва з короткотерміно-
вою дією (1—2 доби) — ектосан, ектосан плюс.
В умовах західнополіського регіону розпочато

масштабні дослідження з розробки методів біо-
логічної боротьби з водними фазами мошок. З’я-
совано, що використання при цьому природних
паразитів личинок мошок (мікроспоридій і мермі-
тид) визначається високою специфічністю до ха-
зяїна, здатністю самостійно поширюватися в його
популяції, стійко зберігатися у водотоках і знач-
но знижувати чисельність хазяїна. Природні ре-
гулятори чисельності мошок — мікроспоридії і
мермітиди можна культивувати в лабораторних
умовах до інвазійної стадії та інтродукувати у біо-
топи, де вони відсутні.

На території Українського Полісся найспри-
ятливіші екологічні умови для формування вог-
нищ масового розмноження і нападу мошок, фа-
уна яких налічує 33 види. Захворювання тварин
на симуліїдотоксикоз пов’язане з першим піком
активності мошок — переважно у травні. На-
далі, навіть за високої чисельності мошок і знач-
ної потреби у кровоссанні, важкого ступеня пе-
ребігу хвороби не виявлено. Потреба у крово-
ссанні в мошок коливається у різні роки і не

Висновки

залежить від щільності заселення ними біо-
топів у водних фазах розвитку. Циклічність
масового розмноження агресивних популяцій
мошок підпорядкована геліогеофізичним факто-
рам. Для успішного захисту тварин від мошок
потрібно застосовувати інсектициди з групи
синтетичних піретроїдів. Перспективним у біо-
логічній боротьбі є використання паразитів
мошок — мікроспоридій і мермітид, які у біото-
пах значною мірою знижують їхню чисельність.
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Установлено, що тваринам різно о е о енез
сто о м’ясо-сально о тип тілоб дови

притаманна здатність до тривало о стро
ви ористання в мовах спец осп з виробництва
свинини.

ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Тривале продуктивне вико-
ристання тварин у племінних
господарствах, на товарних
фермах і промислових комп-
лексах дає змогу здійснювати
розширене відтворення стада,
проводити генетичне удоскона-
лення свиней, скоротити ма-
теріальні витрати на їх вирощу-
вання і утримання тварин ос-
новного стада, підвищувати
виробництво продукції, знижу-
вати її собівартість, що є акту-
альним в умовах формування
ринкових відносин у галузі.
Мета роботи — дослідити

можливість формування у тва-
рин м’ясо-сального типу тіло-
будови фактора продуктивного
довголіття.
Матеріал і методика дослі-

джень. Дослідження проводили
в СТОВ «Добробут-Агро» Крини-
чанського району Дніпропетров-
ської області в 2006—2009 рр.
Досліджено 2 групи тварин, за-
везених для формування ос-
новного стада з племрепродук-
торів «Дружба» Магдалинівсь-
кого (n=31) і «Перспектива»
Нікопольського районів Дніпро-
петровської області (n=30). Усі
завезені ремонтні свинки були
м’ясо-сального типу тілобудови
та різного екогенезу. Поголів’я
свинок, що було завезено з ПР
«Дружба» Магдалинівського
району, мало таку генетичну
конструкцію: мати — ПР «Друж-
ба» (ВБ вітчизняна); батько —
1. ПЗ «Обрій»×датська селек-
ція; 2. «Обрій»×французька се-
лекція.
Поголів’я з ПР «Перспекти-

ва» Нікопольського району ма-
ло інше генеалогічне коріння:
мати — ПР «Перспектива»

(вітчизняна репродукція свиней
французької селекції); батько —
ПЗ «Дністро-Гібрид» (вітчизня-
на репродукція свиней фран-
цузької селекції).
Показники продуктивності

свиноматок досліджено згідно з
вимогами [1].
Результати досліджень. За

період використання тварин
піддослідних генотипів (2006—
2009 рр.) з І дослідної групи
(«Дружба») вибуло 7 тварин,
або 23% загальної кількості, а з
ІІ («Перспектива») — 16 (53%),
що свідчить про різний рівень
адаптивної норми генотипу на
технологію виробництва свини-
ни в господарстві степової зони
України. Визначено показники
зажиттєвої продуктивності сви-
номаток піддослідних груп
(табл. 1).
Установлено, що тварини

вітчизняної селекції, в порів-
няльному аспекті, мали вищий
рівень репродуктивної здат-
ності та зажиттєвої плодючості
при Р>0,05. Розподіл свинома-
ток дослідних груп за ознакою
«зажиттєво отримано опоросів
від свиноматки» засвідчив, що
у тварин вітчизняної селекції з
поліпшеними м’ясними якостя-
ми експлуатаційний рівень ви-
щий, ніж у ровесниць ІІ дослід-
ної групи (табл. 2).
У тварин вітчизняної селекції

племінного ядра стада 50%
одержаних опоросів — у межах
8—7 на одну свиноматку, про-
ти 6 у тварин зарубіжного по-
ходження. Визначено розподіл
свиноматок піддослідних груп
за кількістю зажиттєво одержа-
них поросят (табл. 3).
Установлено, що у свино-

маток вітчизняної селекції з
поліпшеними м’ясними якостя-
ми 50% піддослідних тварин за-
життєво дали в умовах комп-
лексу понад 70 поросят, а се-
ред тварин зарубіжного
походження таких свиноматок
було тільки 4, або 28,5%. Відо-
мо, що собівартість кожного
новонародженого поросяти за-
кономірно знижується при
збільшенні терміну племінного
використання свиноматки [1].
Тому в селекційному аспекті
представляє інтерес фактор
формування в стаді цієї ознаки
на рівні програм добору на ви-
рощування ремонтного молод-
няку. Оцінка промірів повнові-
кових тварин селекційного ядра
через 3 роки після використан-
ня в умовах комплексу свідчить,
що у свиноматок генотипу
«Дружба» індекс збитості ста-
новив 108,7±2,79 од. інд. за аб-
солютних значень ознак: дов-
жина тулуба — 156,3±1,70 та
обхват грудей за лопатками —
169,9±4,41. У свиноматок ге-
нотипу «Перспектива» індекс
збитості становив 110,3±2,80 за
відповідно абсолютних показ-
ників 150±3 та 165,5±7,50. Ви-
значені коефіцієнти регресії між
кількістю зажиттєво отриманих
поросят від однієї свиноматки
та індексом збитості засвід-
чили, що в лімітах показників
138—182 см (обхват грудей за
лопатками) та 135—174 см
(довжина тулуба) збільшення
обхвату грудей за лопатками у
матки на 1 см дає змогу отри-
мувати на 0,57 поросяти біль-
ше за період використання тва-
рини в стаді. Відбір молодняку
від свиноматок, які дали за
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період свого використання не
менше 40,1±3,83 поросяти з по-
дальшим вирощуванням сви-
нок в умовах літніх таборів,
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За результатами дослі-
джень установлено, що за
кількістю зажиттєво одер-
жаних опоросів на 1 свино-
матку тварини густого м’я-
со-сального типу тілобудови

Висновки

переважали ровесниць зару-
біжного походження на 1,3%,
за кількістю живих поросят
— 4,3 та загальною кіль-
кістю відлучених поросят —
на 7%.
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сприяє формуванню у стаді
ознаки «продуктивного довго-
ліття» незалежно від екогенезу
тварин.
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ГЕНЕАЛОГІЧНА СТРУКТУРА
УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ
ПОРОДИ

Досліджено прод тивні, відтворні та е стер’єрні
особливості орів різних ліній і споріднених р п
раїнсь ої червоної молочної породи. Виявлено

найперспе тивніші енеало ічні форм вання.

У сучасній теоретичній концепції породу роз-
глядають як біологічну систему, що визначаєть-
ся сукупністю підсистем, пов’язаних у єдине ціле
[2, 3]. Основними базовими елементами внутріш-
ньопородної системної ієрархії породи наразі
вважаються групи напівсестер за батьком, роди-
ни, лінії та споріднені групи. За загальної одно-
типності тварин будь-якої породи характерним і
обов’язковим для успішної селекції є високий
рівень внутрішньопородної мінливості. Вищий
рівень консолідованості (відносного звуження
мінливості, однотипності) селекційних формувань
нижчого рівня внутрішньопородної структурної
системної ієрархії (заводські лінії, родини, типи)
є більш обґрунтованим і бажаним, ніж високий
рівень консолідованості в цілому [5, 6]. Велика
міжгрупова мінливість — обов’язковий елемент
внутрішньопородної структуризації. Він має за-
безпечувати підтримку успішної внутрішньопо-
родної селекції за адитивною складовою генетич-

ної варіанти і можливе одержання внутрішньопо-
родного гетерозису [1, 5, 6].
Одним із елементів і засобів диференціації

порід на специфічні і консолідовані за окремими
або кількома селекціонованими ознаками внут-
рішньопородні «групи якості» є формування за-
водських ліній і споріднених груп. Тобто крім по-
чаткової найважливішої мети перетворення ви-
датних племінних якостей родоначальника в
групові ознаки, формування заводських ліній по-
кликане виконувати не менш важливе завдання
диференціації породи на «групи якості», що від-
різняються між собою [4].
Формування внутрішньопородної системної

структури української червоної молочної породи
на вищому рівні ієрархії реалізовано апробацією
жирномолочного і голштинізованого внутрішньо-
породних, кримського, таврійського, центрально-
го і східного зональних заводських типів. На ба-
зовому рівні заводської і генеалогічної структури-

Надій за 305 днів 1-ї лактації 859 0,27±0,036 9,49 0,001
Молочний жир:
  % 859 0,08±0,038 2,27 0,001
  кг 859 0,27±0,036 9,71 0,001
Жива маса, кг 551 0,09±0,050 2,07 0,001
Вищий добовий надій, кг 626 0,31±0,047 8,71 0,001
Коефіцієнт відтворної здатності 515 0,08±0,052 1,65 0,022
Висота в холці 150 0,19±0,135 1,67 0,041
Глибина грудей 150 0,16±0,136 1,41 0,120
Ширина грудей 150 0,14±0,137 1,20 0,257
Навскісна довжина тулуба 150 0,11±0,139 0,91 0,571
Ширина в маклаках 150 0,13±0,138 1,04 0,418
Обхват грудей 150 0,21±0,135 1,04 0,015
Обхват п’ястка 150 0,13±0,129 1,06 0,402

1. Сила вплив лінії чи спорідненої р пи на осподарсь и орисні озна и первісто

Показник PFη2
x
± S.E.n
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Генеалогічна структура
української червоної молочної породи
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зації на «групи якості» апробовані заводські лінії
Цирруса 16497, Фрема 17291, Монарха 18965,
Корбітця 16496, Ганнібала 25833, Рігела 352882,
Кевеліе 1620273, Інгансе 343514, Хеневе
1629391, Деірімена 1672325, Мейпла 1430145 і
Чіфа 1427381 — Валіанта 1650414, а також ви-
ділено 86 споріднених груп.
Мета досліджень — оцінка міжгрупової дифе-

ренціації і специфічності окремих із апробованих
заводських ліній і раніше сформованих спорідне-
них груп і ліній.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження

проведено у стаді племзаводу «Зоря» Херсон-
ської області за період з 1999 по 2009 р. Об’єкт
досліджень — первістки різних ліній і спорідне-
них груп української червоної молочної породи.
Належність тварин до ліній і споріднених груп, а
також дані про продуктивні якості і відтворну здат-
ність визначено за матеріалами первинного зоо-
технічного і племінного обліку. Коефіцієнт від-
творної здатності (КВЗ) обчислено як співвідно-
шення тривалості року (365 днів) і відповідного
періоду між отеленнями (365/МОП). Проміри бра-
ли на 2—4 міс. після отелення загальноприйняти-
ми методами. Пропорції будови тіла корів оціню-
вали обчисленням індексів загальноприйнятими
методами. Результати досліджень опрацьовано
методами математичної статистики засобами
програмного пакета «Статистика 6,0» на ПК.
Результати досліджень. Дослідженнями

встановлено, що найбільша кількість первісток ук-
раїнської червоної молочної породи племзаводу
«Зоря» належить до лінії Кевеліе 1620273, Мо-
нарха 18965 та Фрема 17291, а найменш числен-
ними є споріднені групи Валіанта 1650414, Яро-

Генеалогічна структура
української червоної молочної породи

Рис. 1. Генеало ічна стр т ра раїнсь ої
червоної молочної породи племзавод «Зо-
ря»: 1 — Монарха 18965; 138; 2 — Мейп-
ла 1430145; 29; 3 — Кевеліе 1620273; 166;
4 — Елівейшна 1491007; 58; 5 — Д ная 485;
31; 6 — Візіта 860; 30; 7 — Чіфа 1427381;
46; 8 — Олбор Вала Е 4344; 36; 9 — Валі-
анта 1650414; 26; 10 — Бан о 19665; 46;
11 — Астронавта 1458744; 35; 12 — Хеневе
1629391; 50; 13 — Фрема 17291; 62
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Рис. 2. Коефіцієнт відтворної здатності орів
різних ліній і споріднених р п
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го 800 та лінії Мейпла 1430145 (рис. 1). Однофак-
торним дисперсійним аналізом установлено, що
вплив лінії і спорідненої групи зумовлює впро-
довж 10 років 8—31% загальної фенотипової
мінливості ознак молочної продуктивності перві-
сток (табл. 1) за найвищого ступеня достовір-
ності. Вплив лінії чи спорідненої групи на КВЗ
досить істотний достовірний, а на проміри — до-
статньо високий, проте з огляду на меншу кіль-
кість оцінених тварин у переважній більшості ви-
падків недостовірний.
Найвищими показниками молочної продуктив-

ності характеризувалися первістки спорідненої
групи Астронавта 1458744, а найнижчими — лінії
Візіта 860 (табл. 2). При цьому перші достовірно
переважали корів лінії Візіта 860 за надоєм на
2425 кг (td=12,1, P<0,001), за виходом молочно-
го жиру — на 89,9 кг (td=12,0, P<0,001) та білка
— на 80,1 кг (td=5,0, P<0,001), хоча первістки спо-
рідненої групи Астронавта 1458744 і не вирізня-
лися найвищими показниками вмісту жиру і білка
в молоці. Уміст жиру в молоці первісток аналізо-
ваних ліній і споріднених груп коливався в межах
3,80—3,89%, білка — 2,83—3%. Найнижчим уміс-
том жиру і білка в молоці характеризувались тва-
рини спорідненої групи Ярого 800. Різниця живої
маси первісток була неістотною (450—457 кг).
Найвищий добовий надій мали тварини спорід-
неної групи Валіанта 1650414, які достовірно пе-
реважали первісток лінії Візіта 860 на 8,9 кг
(td=9,3, P<0,001).
Слід зазначити, що гіршими за показниками

молочної продуктивності є первістки лінії Візіта
860, спорідненої групи Банко 19665, лінії Дуная
485, Монарха 18965 та Ярого 800, сформовані в
червоній степовій породі і жирномолочному внут-
рішньопородному типі. Кращими виявились тва-
рини споріднених груп голштинізованого типу ук-
раїнської червоної молочної породи Астронавта
1458744, Валіанта 1650414, Чіфа 1427381 та ан-
глерської лінії Олборг Вала Е 4344.
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Виявлено значну варіабельність первісток
аналізованих ліній і споріднених груп за феноти-
повим проявом КВЗ (рис. 2). Найвищими КВЗ
вирізнялися первістки спорідненої групи Валіан-
та 1650414 та лінії Олборг Вала Е 4344, а най-
нижчі притаманні первісткам лінії Мейпла
1430145 та Фрема 17291.
Різниця між промірами первісток аналізованих

ліній і споріднених груп порівняно невелика, пе-
реважно недостовірна і за найбільш контрастни-
ми групами становила: за висотою в холці — 4,3 см,
глибиною грудей — 2,8, шириною грудей — 2,4,
навскісною довжиною тулуба — 6,4, шириною в
маклаках — 1,5, обхватом грудей — 6,3, обхва-
том п’ястка — 0,4 см (табл. 3). При цьому най-
більшими показниками висоти в холці, глибини
грудей та навскісної довжини тулуба характери-
зувалися первістки лінії Дуная 485, обхвату гру-
дей — спорідненої групи Ярого 800 і лінії Мейп-
ла 1420145, а найменшими значеннями промірів
висоти в холці, навскісної довжини тулуба та
ширини в маклаках — первістки спорідненої гру-
пи Елівейшна 1491007. Відповідну диференціа-
цію ліній і споріднених груп виявлено і за індек-
сами будови тіла.

Висновки

Установлено значний рівень міжгрупової
диференціації та специфічності корів дослі-
джуваних ліній та споріднених груп за ознака-
ми молочної продуктивності та відтворної
здатності, що забезпечує функцію внутріш-
ньопородної системної структуризації на
«групи якості» і створює достатні резерви
для успішної внутрішньопородної селекції.

1. Буркат В.П. Трансформація теорії породоут-
ворення у працях українських учених/В.П. Буркат,
Ю.П. Полупан//Вісн. аграр. науки. — 2006. —
№ 12. — С. 73—79.

2. Зубець М.В. Вчення про породу у скотарстві//
Вісн. с.-г. науки. — 1987. — № 7. — С. 54—62.

3. Зубець М.В. Теоретико-множественный и
системный подходы в анализе учения о породе//
Вестн. с.-г. науки. — 1988. — № 2. — С. 32—37.

4. Полупан Ю.П. Генеалогічна структуризація
новоствореної української червоної молочної поро-
ди за лініями/Ю.П. Полупан//Розведення і генети-
ка тварин. — К.: Аграр. наука, 2005. — Вип. 38. —
С. 97—107.

5. Полупан Ю.П. Зональні заводські типи укра-
їнської червоної молочної породи//Тваринництво
України. — 2004. — № 5. — С. 11—16.

6. Полупан Ю.П. Проблеми консолідації різних
селекційних груп тварин/Ю.П. Полупан//Вісн. аг-
рар. науки. — 2001. — № 12. — С. 42—46.

Бібліографія



34 Вісник аграрної науки вересень 2011 р.

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

УДК 633.71.575.578.
4;511.34

© 2011

О.І. Савіна,
доктор сільсько-
господарських наук

О.О. Матієга,
К.А. Шейдик,
В.В. Корсак,
В.П. Ловас
Закарпатський
інститут агропромислового
виробництва НААН
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Наведено матеріали ранж вання сортозраз ів
власної селе ції за озна ами, важливими для
си арно о тип тютюн . Основн ва приділено
створенню селе ційно о матеріал зі стій істю
проти стовб ра тютюн , вір с бронзовості
томатів, до перестоювання лист ів на стеблі, що
сприятиме виведенню нових сортів з важливими
озна ами для здешевлення процес виробництва
сировини висо ої я ості.

Для вирішення нагальних селекційних зав-
дань зі створення конкурентноспроможних сор-
тів тютюну з комплексом основних господарсь-
ко цінних ознак слід кардинально змінити ме-
тоди селекційного процесу для поліпшення тех-
нологічної якості та підвищення нижньої межі
продуктивності при змінних екологічних факто-
рах та відхиленні від технологічного процесу
вирощування. Поява нових або прогресування
старих збудників хвороб спонукає селекціоне-
ра різко змінювати напрям селекційного проце-
су з метою поєднання стійкості до шкодочин-
них хвороб та цінних господарських ознак [2, 4].
Усі хвороби, що вражають тютюн, почина-

ють розповсюджуватися через Закарпатську
область — пероноспороз (1961 р.), біла стро-
катість (1985 р.), стовбур тютюну (1996 р.) та
неповірус кільцевої плямистості тютюну (ВКПТ)
(2010 р.). Останній збудник хвороби зовсім не
вивчено попри завдану значну шкоду селек-
ційному матеріалу.
Матеріали та методика досліджень. Мате-

ріалом для досліджень був селекційний доро-
бок 2006—2010 рр. Останнім часом у конкурсно-
му розсаднику вивчено більше 15 нових сортів
тютюну та включено в колекцію 210 нових сор-
тів різних сортотипів. Селекційний процес здеб-
ільшого переведений на апоміктичну основу.
Класифікацію селекційного матеріалу здійс-

нено згідно з методикою Псаревої (1964 р.).
Оцінку за морфологічними та біологічними оз-
наками проведено згідно з класифікатором
Л.В. Семенова (1982 р.). Оцінку матеріалу стій-
кості проти стовбура тютюну проведено за ме-
тодикою, нами розробленою та апробова-
ною [3, 5], проти вірусу бронзовості томатів
(ВБТ) — за методикою Пащенко (2003 р.),
ВКПТ — методикою Власова та Ларіної [5].
Результати досліджень. На основі детально-

го вивчення селекційного матеріалу, створеного
селекціонерами лабораторії тютюну Закарпат-

ського інституту АПВ, установлено результати
ранжування за ознаками сигарної придатності.
Так, у конкурсному розсаднику за ознакою ши-
рока основа листка виділено 60% матеріалу,
виведеного на основі сортів сортотипу Соболч-
ський та Американ. У селекційному розсадни-
ку за цією ознакою виділено 65% матеріалу,
гібридних розсадниках — 34%, колекційному —
45% сортозразків, але роботу над поповненням
буде проведено в 2011 р. шляхом експертизи
сортів та внесенням їх до національного гене-
тичного фонду. Серед колекційного матеріалу
виділено за ознаками сигарної придатності ли-
ше 12% сортів інтродукованого походження. Це
здебільшого стосується сортів сортотипу Бра-
зіль Бахія, які характеризуються сидячим лис-
тком та заокругленою верхівкою листка.
Важливою ознакою для сигарного призна-

чення є розмір листка та його форма. Великим
за розміром листком (понад 50 см довжиною та
30 см шириною) характеризуються номери 198,
200, 201, 202, 204 та апомікти 131, 134, 138, 144.
У результаті детальної оцінки селекційного

матеріалу та колекції за стійкістю проти хвороб
і господарсько цінними ознаками виділено сор-
ти, які є складовою базової колекції тютюну.
Уже тривалий період у селекційний процес

залучається вітчизняна колекція тютюну. Кращі
сортозразки залучено в діалельні схрещуван-
ня для визначення комбінаційної асоціативної
здатності, тобто пошук певного асоціативного
фенотипу, який несе в собі декілька цінних оз-
нак якості сировини. Основою в селекційному
процесі при створенні сортів сигарного призна-
чення є ознаки сортотипу Соболчський, який
характеризується основними параметрами оз-
нак сигарного типу. Тому нами проведено де-
тальне вивчення кращих колекційних зразків,
які можна за властивими їм ознаками викорис-
товувати в селекції на сигарну придатність си-
ровини.
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За роки обстеження найбільш шкодочинним
є стовбур тютюну, що необхідно врахувати в
селекційному процесі. Аналізуючи селекційний
матеріал на стійкість проти стовбура тютюну,
встановлено, що ранні форми рослин майже не
уражуються хворобою, нормально відцвітають
без симптомів ураження стовбуром. Перші сим-
птоми хвороби спостерігаються з кінця липня,
що збігається із закінченням льоту цикадок 2-
го покоління. Насамперед, уражались рослини
з пізнім та деякі — середнім типом цвітіння. По-
ява нових форм ураження супроводжувалась
до пізньої осені аномальним формуванням су-
цвіть рослин і пасинків, що з’являлись у кінці
вегетації.
Селекційний процес спрямований на підтри-

мання нижнього порогу продуктивності на рівні
минулих років і різке підвищення якості хімічно-
го складу, технологічних властивостей та сма-
кових якостей. Для одержання сортів і впрова-
дження їх у виробництво потрібна сировина з
низьким умістом нікотину та нейтральним сма-
ком. При використанні інтродукованих сортів
тютюну в селекційному процесі на високу стій-
кість проти хвороб результативність усклад-
нюється через значну віддаленість компонентів
схрещування, коли в одному генотипі необхід-
но поєднати високу продуктивність, стійкість до
несприятливих факторів зовнішнього середови-

Селекційна цінність вихідного
матеріалу тютюну за основними ознаками

Групова стійкість Придністровський 26(2800878), Соболчський 17/2, Берлей 9А (2801353),
проти хвороб Венгерський 32 (2800857). Стійкий 3 (2800520), Соболчський 3,

Український 12, С-11 (280001),

Стійкість проти:

  стовбура С-9, Гостролист 1 (2800086), Соболчський 34/40 (2800012), Соболчсь-
кий  312, Український 18, Вірджинія 27

  ВБТ Пологі 4, Соболчський 315, Ерго 23, Прилуцький 205, Крупнолистий 5

  Кільцевої плямистості Бактянський 1/2(2800521), Соболчський 46/15 (2800087), Бравий 200,
Спектр, Тріумф, ВМС-24, Махорковидний 28, Закарпатський 12,
Український 12

  УВК Гостролист 10, Махорковидний 28, Бактянський 42, Вірджинія 7,
Вірджинія 27, Вірджинія 9, Соболчський 15/21

  перестоювання листків Придністровський 26 (2800878), Талгарський 304 (2800194),
  на стеблі Соболчський 13 (2800522) , Соболчський 312, Крупнолистий 360/318

(2800532), Заградні 8 (2800085), Придністровський 26 (2800818),
Соболчський 34/40 (2800012),Соболчський 46/15 (2800087) , Вірджинія
голд

Висока врожайність та Соболчський 17/2, Берлей 9А, Заградні 8 (2800085), Український 85,
насіннєва продуктивність Соболчський 186

Скоростиглість Соболчський 32, Соболчський 194, Соболчський 17, Соболчський 15/21,
Стійкий 19, Гостролист 10, Гостролист 21

Раннє достигання насіння Соболчський 47, Вірджинія голд, Соболчський 34/40 (2800012),
Гостролист 1, Вірджинія 315, Заградні 8, Крупнолистий 360/318
(2800532), Соболчський 13 (2800522), Соболчський 283

Сорти, внесені до енетично о фонд У раїни

Ознака Назва зразка, № каталогу

ща та білої строкатості і ВБТ для західних зон
культивування. Щоб вирішити цю проблему,
гібриди першого покоління парних схрещувань
використовували для проведення подальшого
паралельного насичення складним гібридом,
залишаючи генерацію самозапилення під ізо-
ляторами для закріплення стійкості до білої
строкатості, адже в більшості комбінацій ця оз-
нака успадковується рецесивно. Таким мето-
дом виведено сорт-донор Гостролист 10, стій-
кий до білої строкатості, який занесено до На-
ціонального генетичного фонду та одержано
авторське свідоцтво.
Ефективно реалізується схема селекційно-

го процесу з батьківськими формами сортів віт-
чизняної колекції з високими адаптивними та
деякими господарсько цінними ознаками. У ре-
зультаті цього створено сорт ВМС-24 (Дебре-
ценський 40×Соболчський 193×Тріумф), який
характеризується високою продуктивністю, стій-
кістю проти хвороб та високою пластичністю в
різних екологічних зонах вирощування, чутли-
вістю до підвищених агротехнічних елементів.
Серед кращих сортів — сорт-донор групової

стійкості, зареєстрований у Національному ге-
нофонді, С-11 та ряд сортів колекції Інституту —
Український 12, Стійкий 19, Закарпатський 12,
Український 57, Український 23, Стійкий 291,
Український 77 та Стійкий 7/13, насіння яких
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Селекційна цінність вихідного
матеріалу тютюну за основними ознаками

підтримується у життєздатному стані. Сорти
Бравий 200 та Спектр характеризуються висо-

На основі проведеного аналізу стану селек-
ційного процесу тютюну за 2006—2010 рр.
встановлено, що в ці роки селекційний процес
був спрямований на створення сортів з озна-
ками сигарного призначення за основними оз-
наками. Найбільш шкодочинними хворобами
тютюну є біла строкатість, бронзовість то-
матів, стовбур тютюну та неповірус кільце-
вої плямистості тютюну, які значно знижу-
ють продуктивність селекційного матеріалу,

Висновки

що потребує спрямованості селекції на
стійкість проти цих захворювань. На основі
обстеження селекційного матеріалу встанов-
лено ураження стовбуром зразків із середньо-
пізнім та пізнім строками. При появі непові-
русу кільцевої плямистості тютюну в регіоні
потрібно детально вивчити симптоми та
виділити селекційний матеріал з високою
стійкістю для обмеження розвитку патогену
у виробничих умовах.
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ДЕРЖАВНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА
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ладу) та складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови у
грудні 2011 р.
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кими господарсько цінними показниками, їх
можна використовувати у виробництві.
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ВПЛИВ РІВНЯ ТЕХНІКО-
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Проаналізовано е ономічн ефе тивність
виробництва ц рових б ря ів. Вияснено причини
зменшення посівних площ цієї льт ри.
Роз лян то зв’язо між середньою рожайністю
ц рових б ря ів та розмірами посівних площ
р пах осподарств. Визначено, що основним
напрямом підвищення е ономічної й
енер етичної ефе тивності вирощ вання
ц рових б ря ів є пош техні о-техноло ічних
рішень, я і забезпечать зниження затрат на
обробіто ґр нт і збирання рожаю.

У період планової економіки Україна була
найбільшим виробником цукру. На її території
функціонувало близько 200 цукрових заводів,
які виробляли понад 5 млн т цукру на рік. Пе-
рехід до ринкової економіки став справжнім
викликом для галузі, що було зумовлено втра-
тою ринків на теренах колишнього СРСР і не-
достатньою конкурентоспроможністю на зов-
нішніх ринках.
Ґрунтово-кліматичні умови України сприят-

ливі для вирощування цукрових буряків. Буря-
ківництво може стати енергозабезпечуючою
галуззю рослинництва, що виробляє сировину
для переробки не тільки на цукор, а й на біо-
етанол, біогаз, теплову енергію.
Метою статті є аналіз залежності показників

ефективності виробництва цукрових буряків у
різних організаційно-структурних умовах від
рівня техніко-технологічного забезпечення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Питання підвищення ефективності виробницт-
ва цукрових буряків та його технічного забез-
печення були об’єктом численних досліджень
й відображені в наукових працях Я.К. Білоусь-
ка, В.І.Власова, Ю.П. Воскобійника, М.Ю. Ко-
денської, Г.Є. Мазнєва, В.Я. Месель-Веселяка,
Л.М. Пархоменко, П.Т. Саблука, С.А. Стасіне-
вич, В.Л. Товстопята та багатьох ін. Сучасне

цукробурякове виробництво розвивається в
умовах адаптації діяльності сільськогосподар-
ських підприємств і цукрових заводів до змін у
ринковому середовищі, а саме: недостатньому
розвитку внутрішнього аграрно-продовольчого
ринку, невизначеності ємності цукру на зовніш-
ньому ринку, а також недосконалості техноло-
гічних процесів виробництва і забезпечення їх
наявними технічними та фінансовими ресурса-
ми. Спад виробництва у цукробуряковій галузі,
що спостерігається останніми роками, є ре-
зультатом недосконалості економічних взає-
мовідносин між її складовими.
Основними факторами, які сприятимуть під-

вищенню ефективності галузі буряківництва, є
інтенсифікація виробництва на основі впрова-
дження адаптованих до умов господарювання
технологічних схем виробництва цукрових бу-
ряків, застосування енергозберігаючих техно-
логій виробництва при переробці і зберіганні
сировини на цукрозаводах, а також достатній
рівень матеріально-технічних ресурсів і фінан-
сування. У підвищенні ефективності цукробуря-
кової галузі важливу роль має підтримка з боку
держави, встановлення квот на продаж, цінові
механізми, розвиток зовнішніх ринків збуту [1].
У статті розглядається один із основних на-

прямів підвищення економічної і енергетичної
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ефективності вирощування цукрових буряків —
це пошук техніко-технологічних рішень, які за-
безпечать зниження витрат на обробіток ґрун-
ту і збирання урожаю.
Результати досліджень. У перехідний пе-

ріод виробництво цукрових буряків почало
зменшуватись. Через економічну скруту сіль-
ськогосподарські підприємства не забезпечили
належного рівня технологій вирощування, внас-
лідок чого різко зменшились посівні площі та
валовий збір цукрових буряків (табл. 1) [2].
Дані, наведені в табл. 1, свідчать, що зібра-

ні площі цукрових буряків в Україні за 20 років
зменшились з 1605,4 тис. га у 1990 р. до 319,7
тис. га у 2009 р., а валовий збір цукрових бу-
ряків у 2009 р. у 4 рази менший, ніж у доре-
формений період. Водночас після найнижчого
урожаю у 1995 р. (15,6 т/га) галузь поступово
покращує показники урожайності. Так, до-
тримання елементів технології вирощування
цукрових буряків, основними з яких є якість
насіння, живлення рослин, їх захист від шкід-
ників, хвороб і бур’янів, разом з ґрунтово-кліма-
тичними умовами забезпечили підвищення
урожайності культури з 27,6 т/га у 1990 р. до
31,5 т/га у 2009 р.

Вплив рівня техніко-технологічного забезпечення
на ефективність виробництва цукрових буряків

Зменшення валового збору цукрових буряків
до 10,1 млн т у 2009 р. призвело до зменшен-
ня виробництва цукру до 1,3 млн т при потребі
України в буряковому цукрі у 3,5—4 млн т (з
урахуванням експорту) [3]. У результаті цього
Україна із статусу експортера цукру стала його
імпортером. На зменшення посівних площ цук-
рових буряків вплинули низькі ціни на сировину
і, як результат, низька рентабельність і навіть
збитковість виробництва. Підвищення серед-
ньої ціни, за якою цукрові заводи розрахо-
вувались з товаровиробниками, з 224 грн/т у
2008 р. до 418 грн/т у 2009 р. забезпечило
рентабельність вирощування цукрових буряків
до 37% (табл. 2) [4].
Одним із важливих напрямів підвищення

економічної ефективності галузі є спеціалізація
і концентрація виробництва. Виробництво цук-
росировини в потужних сільськогосподарських
підприємствах, які спроможні вирощувати цук-
рові буряки за інтенсивними технологіями, за-
безпечує істотне підвищення урожайності й
якості цукросировини та валового збору, що, в
свою чергу, сприяє підвищенню конкуренто-
спроможності галузі та її продукції.
Згідно з рекомендаціями вчених посівні

Зібрана площа, тис. га 1605,4 1448,5 747,0 623,3 787,6 577,0 377,2 319,7 19,9

Урожайність, т/га 27,6 15,6 17,7 25 28,5 29,4 35,6 31,5 114,2

Валовий збір, млн т 44,3 29,7 13,2 15,5 22,4 17,0 13,4 10,1 22,8

1. Динамі а виробництва ц рових б ря ів в У раїні 1990—2009 рр.

Показник

Рік

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
2009
до 1990,

%

2000 114,5 121,5 6,1 10971 1780 15,7

2001 137,0 139,1 1,5 11353 1947 15,2

2002 140,2 128,1 –8,6 12882 1621 14,5

2003 131,2 139,2 6,2 12086 2485 15,7

2004 137,6 136,5 –0,8 14891 2147 15,0

2005 170,3 178,5 4,8 14197 2139 16,3

2006 168,5 187,2 11,1 21011 2592 15,8

2007 179,9 160,0 –11,1 15597 1867 15,1

2008 209,2 224,0 7,1 12277 1571 16,1

2009 305,2 418,0 37,0 9399 1275 16,9

Джерело: Державний комітет статистики України. * Цукристість буряків наведено за даними Інституту цук-
рових буряків НААН України.

2. Е ономічна ефе тивність виробництва ц рових б ря ів сільсь о осподарсь их підприєм-
ствах

Цукристість,
%*Рік

Собівартість
реалізованої
продукції,
грн/т

Середня
ціна реалізації,

грн/т

Рівень
рентабельності
виробництва,

%

Надійшло цукрових буряків
на переробні підприємства
(включаючи давальницьку

сировину), тис. т

Вироблено
цукру, тис. т
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Вплив рівня техніко-технологічного забезпечення
на ефективність виробництва цукрових буряків

площі цукрових буряків у структурі сівозмі-
ни мають займати не більше 20%. Це означає,
що за умови дотримання сівозміни, посівні
площі цукрових буряків понад 500 га можуть
бути в господарствах з площею ріллі понад
2500 га, які за своїм економічним станом у змо-
зі забезпечити високий рівень технологій ви-
робництва.
Аналіз статистичних даних свідчить, що у

2009 р. більше 97% валового збору цукрових
буряків виробили 466 господарств з площею
посіву понад 100 га, у той час як решта 712 гос-
подарств виробили менше 3% валового збору
цукрових буряків за урожайності на 20% ниж-
че середньої у галузі.
Аналіз показників урожайності цукрових бу-

ряків у відповідних групах господарств з різни-
ми розмірами посівних площ вказує на тісний
зв’язок між розміром зібраної площі та урожай-
ністю цукрових буряків у 2009 р. Лінійне рівнян-
ня тренду має коефіцієнт детермінації  R2=0,93
(рисунок).
На рисунку показано середній розмір госпо-

дарства в кожній групі та криву апроксимації і
величину достовірності апроксимації.
Великотоварні господарства, агрофірми та

агрохолдинги, які вирощують цукрові буряки на
великих площах, використовують техніку і тех-
нології провідних європейських фірм, що
сприяє отриманню високих урожаїв. Матеріаль-
но-технічна база економічно слабких госпо-
дарств укомплектована переважно морально і
фізично зношеною технікою вітчизняного ви-
робництва.

Розрахунки, виконані в ННЦ «ІМЕСГ» з ви-
користанням програмного забезпечення ЕОМ
«Агро+», свідчать про величини затрат праці,
пального, прямі і сукупні експлуатаційні затра-
ти по кожній технологічній операції та в цілому
по технологічному процесу виробництва цукро-
вих буряків.
Аналіз прямих експлуатаційних затрат на

виконання технологічних операцій свідчить, що
найбільш затратними є операції зі збирання
врожаю та обробітку ґрунту в допосівний пері-
од, частка яких у структурі затрат знаходиться
в межах відповідно 58,8—62,5% та 12,4—16,4%
(табл. 3). Це вказує на те, що основними на-
прямами зменшення витрат на вирощування
цукрових буряків є пошук технічних і техноло-
гічних рішень, які забезпечать зниження екс-
плуатаційних затрат на обробіток ґрунту та зби-
рання урожаю.
При визначенні сукупних затрат на реаліза-

цію технології вирощування цукрових буряків,
окрім прямих експлуатаційних затрат, урахову-
вали вартість технологічних матеріалів — на-
сіння, добрив та пестицидів (табл. 4).
При розрахунковій урожайності 40 т/га прямі

сукупні затрати на 1 т коренеплодів при вико-
ристанні вітчизняної техніки становлять близь-
ко 170 грн, зарубіжної техніки — 243 грн, що в
1,4 раза більше. Це свідчить, що при досяг-
ненні планового рівня урожайності і високій
надійності техніки ефективність виробництва
цукрових буряків з використанням вітчизняної
техніки вища, ніж при використанні зарубіжної
техніки. Основним чинником, який вплинув на
зниження ефективності зарубіжного комплексу
машин, є висока вартість техніки. Для забезпе-
чення рівної ефективності зарубіжна техніка
має забезпечити збільшення урожайності цук-
рових буряків за рахунок якості виконання тех-
нологічних операцій, оскільки усі інші парамет-
ри технології вирощування були прийняті одна-
ковими.
Отже, за однакових умов і параметрів тех-

нологій використання вітчизняної техніки забез-
печує виробництво цукрових буряків з вищими
показниками ефективності, ніж імпортна техні-

Вплив розмірів посівних площ на середню
врожайність р пах осподарств [5]

Розмір посівної площі в господарствах, га

У
ро
ж
ай
ні
ст
ь,

 т
/г
а

Вітчизняний (1,4; 3 тс) 2527,0 100 16,4 4,9 10,5 3,1 6,3 58,8

Вітчизняний (1,4 тс) 2551,4 100 14,9 4,8 10,2 2,9 4,7 62,5

Зарубіжний (1,4 ;3 тс) 5457,7 100 12,4 6,7 12,7 1,5 7,3 59,4

3. Прямі е спл атаційні затрати і їх стр т ра при виробництві ц рових б ря ів з ви орис-
танням різних техноло ічних омпле сів машин

Технологічні
комплекси машин

збирання
врожаю

внесення
пестицидів

внесення
мінеральних
добрив

міжрядний
обробіток
ґрунту

обробіток
ґрунту в
допосівний
період

сівба%грн/га

Структура затрат за видами робіт, %Усього витрат
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Вплив рівня техніко-технологічного забезпечення
на ефективність виробництва цукрових буряків

При рівних параметрах технологій вирощу-
вання цукрових буряків технологічні комплек-
си машин на базі вітчизняної техніки забезпе-
чують кращі показники економічної ефектив-
ності, ніж технологічні комплекси машин на
базі зарубіжної техніки. Для забезпечення рів-
ної ефективності зарубіжний технологічний

Висновки

комплекс машин має забезпечити підвищен-
ня урожайності не менше ніж на 43%.
Основним напрямом підвищення економіч-

ної і енергетичної ефективності вирощуван-
ня цукрових буряків є пошук техніко-техноло-
гічних рішень, які забезпечать зниження за-
трат на обробіток ґрунту і збирання врожаю.

1. Цукробурякове виробництво України: про-
блеми відродження, перспективи розвитку: Моно-
графія/П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська, В.І. Власов
та ін.; за ред. П.Т. Саблука, М.Ю. Коденської. —
К.: ННЦ «ІАЕ», 2007. — 390 с.

2. Сільське господарство України. Стат. зб. —
Держкомстат України, 2010.

3. Високоефективна технологія виробництва
цукрових буряків. Наук.-практ. вид. — К.: ІЦБ
НААН України, 2010. — С. 141.
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мічні показники виробництва продукції сільського
господарства в сільськогосподарських підприєм-
ствах за 2009 рік/Держкомстат України, 2010.

5. Статистичний щорічник України за 2009 рік/
Держкомстат України, 2010. — № 159. — 174 с.

6. Сільське господарство України 2009. Стат.
зб./Держкомстат України. — С. 99.

7. Інтернет джерело: Національна асоціація
цукровиків України «Укрцукор»: sugarua.com/ua/62.

ка. Основним чинником цього є нижча вартість
вітчизняної техніки. Для забезпечення рента-
бельного виробництва цукрових буряків закупі-
вельна ціна однієї тонни коренеплодів має бути
не нижче її виробничої собівартості. У 2010 р.
середня ціна, за якою цукрові заводи розрахо-

вувались з товаровиробниками, становила 477
грн за 1 т, що сприяло підвищенню рентабель-
ності виробництва цукрових буряків до 41% [6]
і дає підстави сподіватися на збільшення об-
сягів їх виробництва у наступному періоді, за
умови збереження ціни на коренеплоди.

Вітчизняний (1,4; 3 тс) 6796 1,3 12,7 11,8 11,4 62,8 12,1 101,6

Вітчизняний (1,4 тс) 6820 1,6 13,7 11,1 11,0 62,6 15,5 107,8

Зарубіжний (1,4; 3 тс) 9726 0,9 10,2 16,6 28,4 43,9 11,7 114,7

4. С пні затрати та їх стр т ра при виробництві ц рових б ря ів з ви ористанням різних
техноло ічних омпле сів машин

Технологічні
комплекси машин

Усього
витрат,
грн/га

Структура затрат, %

ПММ
заробітна
плата

ремонти
і ТО

реновація
технологічні
матеріали

Витрати
ПММ,
кг/га

Затрати
праці,

люд.-год/га
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НОРМУВАННЯ ВМІСТУ
МІЦНОФІКСОВАНИХ ФОРМ
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ

Запропоновано прое т нормативів міст
міцнофі сованих форм Сd, Ni і Pb середньо-
та висо об ферних щодо забр днення важ ими
металами ґр нтах, радації і ш али для
оцінювання забр днення ґр нтів важ ими
металами.

Під нормуванням умісту забруднювальної ре-
човини в ґрунті мається на увазі встановлення
певної шкали концентрацій, яка відображає шко-
ду, завдану ґрунтам та суміжним середовищам,
і розділяє стан об’єкта на нормальний і ненор-
мальний, благополучний та неблагополучний.
Чинні нині в Україні нормативи вмісту важких

металів, розроблені в 1982—1986 рр., ґрунтують-
ся на методологічній основі гранично допустимих
концентрацій (ГДК) хімічних речовин у ґрунті (за
валовим умістом). Їх неодноразово переглядали
й удосконалювали з урахуванням фонового вміс-
ту важких металів у ґрунтах та доповнення нор-
мативами вмісту рухомих форм окремих еле-
ментів, екстрагованих з ґрунтів ацетатно-амоній-
ним буферним розчином з рН 4,8, але вони не
відповідають сучасним екологічним та господар-
ським вимогам [12].
Мета досліджень — розробити проект норма-

тивів допустимого вмісту важких металів (Сd, Ni
і Pb) у ґрунтах з урахуванням їхньої буферності
до забруднення цими токсикантами та особливо-
стей накопичення основними сільськогосподарсь-
кими культурами.

Об’єкти та методи досліджень. Основний
підхід у встановленні граничних концентрацій по-
лягає в побудові залежності доза-ефект та ви-
значенні на основі її аналізу мінімально діючих і
максимально недіючих концентрацій [6]. За нор-
матив допустимого вмісту приймають підпорогову
величину — максимально недіючу концентрацію
з відповідним коефіцієнтом запасу, який ви-
значають довільно, залежно від потенційної не-
безпечності речовини [2]. Він змінюється від 1
до 5000, зазвичай приймають коефіцієнт запасу
2—5 [8].
Для нормування вмісту міцнофіксованих форм

важких металів у ґрунтах з метою одержання
гігієнічно чистої рослинницької продукції (за
транслокаційним показником) було застосовано
емпіричний метод з використанням даних щодо
гранично допустимих значень умісту цих еле-
ментів у рослинницькій продукції і кормах [3, 7].
Критичне значення знаходили за рівнянням:

xкр =f ′(y),
де xкр — критичне значення параметра; f′  —
функція, зворотна функції f, яка зв’язує парамет-
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ри і функції агроекосистеми: y= f(x); y — задане
ззовні системи мінімально допустиме значення
«вихідної» функції агроекосистеми.
За величиною xкр (за наявності відповідної

функції, яка зв’язує параметри і навантаження)
визначили граничні навантаження. Для норму-
вання вмісту в ґрунтах міцнофіксованих форм
важких металів за експериментальними даними
апроксимували цей параметр y-рівнянням мно-
жинної регресії [2].
Розрахунки здійснювали на основі багаторіч-

них даних мікропольових дослідів, проведених на
середньо- та високобуферних щодо забруднен-
ня важкими металами ґрунтах (чорноземи опід-
золені) у 1995—2008 рр. із залученням доступ-
ної інформації з літературних джерел. Схеми
мікропольових дослідів передбачали вивчення
синергічного впливу 3-х з найпоширеніших у тех-
ногенних викидах важких металів (Cd, Ni, Pb). У
процесі техногенного забруднення в навколишнє
середовище надходить кілька елементів-забруд-
нювачів, яким властиві синергічні взаємодії.
Одним з найважливіших методичних питань

нормування вмісту в ґрунтах міцнофіксованих
форм важких металів є вибір екстрагента. Було
проведено порівняльні дослідження 4-х методів
вилучення з ґрунтів міцнофіксованих форм важ-
ких металів (як екстрагенти використовували од-
нонормальні розчини соляної та азотної кислот,
буферний амонійно-ацетатний розчин з рН 4,8 і
розчин ЕДТО) [10]. Найбільш коректним виявив-
ся метод визначення вмісту міцнофіксованих
форм важких металів, які екстрагуються однонор-
мальним розчином соляної кислоти (що не запе-
речує використання вищезазначених стандарт-
них методів). Крім того, в ISO 17402 [12], який в
Україні перебуває на стадії ухвалення як націо-
нальний стандарт, з метою нормування вмісту
біологічно доступних форм важких металів у ґрун-
тах рекомендується застосовувати саме кислотні
витяжки і утриматися від застосування комплек-
сонів ЕДТО і ДТПО. Уміст важких металів у рос-
линному матеріалі визначали атомно-абсорбцій-
ним методом після сухого спалювання.
Для побудови залежностей доза-ефект вико-

ристовували загальноприйняті статистичні мето-

Нормування вмісту міцнофіксованих
форм важких металів у ґрунтах

ди, обчислювали коефіцієнти кореляції і детер-
мінації. Якщо зв’язок між дозами важких металів
і вмістом цих елементів у рослинному матеріалі
виявлявся досить тісним, в отримані рівняння
регресії підставляли відомі значення гранично
допустимого вмісту певного елемента в рослин-
ницькій продукції і за формулою отримували при-
близне значення нормативу вмісту міцнофіксова-
них форм цього елемента в ґрунті.
Результати досліджень. Розрахунки викону-

вали з урахуванням буферності ґрунтів до важ-
ких металів. Усього нами виділено 3 класи бу-
ферності ґрунтів (табл. 1).
Перший клас включає найменш буферні до

важких металів ґрунти. Рухомість важких металів
у них найбільша, і відповідно за умов забруднен-
ня існує найвища ймовірність значного накопи-
чення токсичних елементів у рослинницькій про-
дукції. До цього класу входять ґрунти підзолис-
того ряду, поширені на Поліссі, деякі ясно-сірі і
сірі ґрунти легкого гранулометричного складу Лі-
состепу та буроземні ґрунти.
До 2-го класу належать ґрунти із середнім рів-

нем буферності щодо важких металів: переваж-
на більшість ґрунтів Лісостепу і ґрунти легкого
гранулометричного складу Степу України.
Третій клас включає високобуферні щодо біль-

шості важких металів (за винятком елементів, ру-
хомих у лужному середовищі) ґрунти Степової зо-
ни. Отримання рослинницької продукції задовіль-
ної якості на цих ґрунтах є ймовірним навіть за
умов помірного забруднення важкими металами.
Використання залежностей доза-ефект мож-

ливе лише за умови, що між умістом міцнофік-
сованих форм важких металів у ґрунті та їхнім
накопиченням у тест-рослинах (або зниженням
їхньої врожайності) існує функціональний зв’язок
(у статистичному розумінні).
Оскільки санітарно-гігієнічне нормування вміс-

ту важких металів у продовольчій сировині, кор-
мах та біологічних добавках для годівлі тварин
передбачається для певних видів продукції, виз-
нано доцільним групувати одержані приблизні
нормативи за тим самим принципом (табл. 2).
Розрахункові нормативи вмісту нікелю у се-

редньо- та високобуферних ґрунтах є набагато

1 рНвод<7,0; рНсол<5,9; фізична глина <20—30% Дерново-підзолисті, ясно-сірі лісові ґрунти
2 рНвод<7,0; рНсол<5,9; фізична глина >20—30% Сірі лісові і темно-сірі опідзолені ґрунти,

чорноземи опідзолені
рНвод>7,0; рНсол>5,9; фізична глина <20—30% Чорноземи піщані і супіщані, алювіальні

лучні ґрунти
3 рНвод>7,0; рНсол>5,5; фізична глина >20—30% Чорноземи типові, звичайні і південні, темно-

каштанові та каштанові, чорноземи лучні,
лучно-чорноземні і лучні ґрунти

1. Класи б ферності основних ґр нтів У раїни щодо забр днення важ ими металами

К
л
а
с

б
уф
е
р
но
ст
і

Регламентуючі ознаки Номенклатура ґрунтів
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Нормування вмісту міцнофіксованих
форм важких металів у ґрунтах

вищими за фоновий уміст міцнофіксованих форм
цього елемента (6—10 мг/кг ґрунту). Однак слід
ретельно ставитися до встановлення нормативу

Ni 45 25 25 50 40
Cd 2,0 2,0 3,0 2,5 2,0
Pb 15 40 50 20 20

2. Прое т нормативів міст міцнофі сованих форм важ их металів (1 н. соляно исла ви-
тяж а) ґр нтах за трансло аційним по азни ом, м / ґр нт

Елемент
Вид продукції

коренеплоди грубі і соковиті кормиовочі зерно зернофураж

0 — Забруднення відсутнє Забруднення рослин відсутнє, уміст Cd, Ni Без обмежень
та Pb у ґрунті на фоновому рівні

1 — Слабке забруднення Забруднення рослин відсутнє, уміст Cd, Ni Без обмежень
та Pb у ґрунті менше за нормативи гранично
допустимого

2 — Середнє забруднення Забруднення рослин на рівні ГДК для продукції, Під зернові та
уміст важких металів у ґрунті від 1 до 1,5 кормові культури (і
значень нормативів для Cd та від 1 до 2 значень трави),  непридатні
нормативів для Ni і Pb для овочевих куль-

тур
3 — Сильне забруднення Забруднення рослин більше за ГДК для Під зернові та

продукції, уміст важких металів у ґрунтах від 1,5 кормові культури (і
до 2 значень нормативів для Cd та від 2 до 3 трави) при викорис-
значень нормативів для Ni і Pb танні спеціальних

заходів з меліорації
та детоксикації

4 — Дуже сильне Забруднення рослин більше за ГДК для Недопустиме
забруднення продукції, уміст важких металів у ґрунтах більше

2 значень нормативу для Cd і 3 значень
нормативу для Ni та Pb

3. Хара теристи а радацій середньо- та висо об ферних щодо забр днення важ ими ме-
талами ґр нтів за вмістом міцнофі сованих форм Cd, Ni та Pb

Ступінь забруднення
Використання ґрунту
в рослинництві

Основні ознаки ступеня забруднення

вмісту цього елемента в зерні зернобобових куль-
тур. Це пов’язано з добре відомою властивістю
бобових накопичувати Ni, необхідний елемент

Ni 0 — Забруднення відсутнє 6,0—10,0 6,0—10,0 6,0—10,0 6,0—10,0 6,0—10,0
1 — Слабке забруднення 10—45 10,0—25,0 10,0—25,0 10—50 10—40
2 — Середнє забруднення 45—90 25,0—50,0 25,0—50,0 50—100 40—80
3 — Сильне забруднення 90—135 50,0—75,0 50,0—75,0 100—150 80—120
4 — Дуже сильне забруднення >135 >75,0 >75,0 >150 >120

Cd 0 — Забруднення відсутнє 0,2—0,3 0,2—0,3 0,2—0,3 0,2—0,3 0,2—0,3
1 — Слабке забруднення 0,3—2,0 0,3—2,0 0,3—3,0 0,3—2,5 0,3—2,0
2 — Середнє забруднення 2,0—3,0 2,0—3,0 3,0—4,5 2,5—3,8 2,0—3,0
3 — Сильне забруднення 3,0—4,0 3,0—4,0 4,5—6,0 3,8—5,0 3,0—4,0
4 — Дуже сильне забруднення >4,0 >4,0 >6,0 >5,0 >4,0

Pb 0 — Забруднення відсутнє 6—8 6—8 6—8 6—8 6—8
1 — Слабке забруднення 8—15 8—40 8—50 8—20 8—40
2 — Середнє забруднення 15—30 40—80 50—100 20—40 40—80
3 — Сильне забруднення 30—45 80—120 100—150 40—60 80—120
4 — Дуже сильне забруднення >45 >120 >150 >60 >120

4. Ш ала для оцінювання забр днення ґр нтів міцнофі сованими формами Cd, Nі та Pb,
м / ґр нт

Е
л
е
м
е
н
т

Ступінь забруднення

Культури
Грубі та
соковиті
корми

Корене-
плодиовочеві зернові

зерно-
фуражні
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Нормування вмісту міцнофіксованих
форм важких металів у ґрунтах

Запропоновано допустимі рівні вмісту міц-
нофіксованих форм важких металів у серед-
ньо- та високобуферних ґрунтах сільськогос-
подарського призначення для Сd — 2—3 мг/кг
ґрунту, Pb — 15—50, Ni — 25—50 мг/кг ґрун-
ту залежно від видів рослинницької продукції,
яку на них вирощують. Градації ґрунтів за

Висновки

вмістом міцнофіксованих форм Cd, Ni та Pb
включають 5 ступенів забруднення (забруд-
нення відсутнє, слабке, середнє, сильне та
дуже сильне), яким відповідають шкали для
оцінювання забруднення ґрунтів цими токси-
кантами для різних за толерантністю груп
сільськогосподарських культур.

1. Андреева И.В., Говорина В.В., Виноградова
С.Б., Ягодин Б.А. Никель в растениях//Агрохимия.
— 2001. — № 3. — С. 82—94.

2. Воробейчик Е.Л., Садыков О.Ф., Фарафон-
тов М.Г. Экологическое нормирование техноген-
ных загрязнений наземных экосистем (локальный
уровень). — Екатеринбург: Наука, 1994. — 280 с.
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скохозяйственных животных и кормовых добав-
ках. — М.: Госагропром СССР, ГУ ветеринарии,
1987. — 4 с.

4. Гармаш Г.А. Тяжелые металлы в огородных
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мия. — 2003. — № 7. — С. 60—69.

6. Ильин В.Б. О нормировании содержания тя-
желых металлов в растениях//Химия в сельс. хоз-
ве, 1987. — Т. XXV. — № 8 [286]. — С. 63—65.

7. Методико-биологические требования: сани-
тарные нормы качества продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов. — М.: Изд-во стандар-
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для функціонування ферментів, які беруть участь
у азотфіксації [1, 5, 11].
Установлено достовірні залежності між умі-

стом у середньо- та високобуфених ґрунтах міц-
нофіксованих форм Сd та накопиченням його в
сільськогосподарських культурах. Найжорсткіші
нормативи вмісту Cd установлено для вирощу-
вання овочевих, зернових і кормових культур
(2 мг/кг ґрунту). Менш жорсткі нормативи запро-
поновано для вирощування зернофуражних куль-
тур (3 мг/кг ґрунту) та коренеплодів (2,5 мг/кг ґрун-
ту). Усі значення запропонованих розрахункових
нормативів на порядок перевищують фоновий
уміст міцнофіксованих форм Cd у середньо- та
високобуферних ґрунтах, який становить при-
близно 0,2—0,3 мг/кг ґрунту.
Оскільки Рb є досить малорухомим у серед-

ньо- та високобуферних щодо ВМ ґрунтах, за-
пропоновані розрахункові нормативи вмісту цьо-
го елемента досить високі і перебувають у діа-

пазоні 15—50 мг/кг ґрунту. Для порівняння, фо-
новий уміст міцнофіксованих форм Рb у цих ґрун-
тах становить близько 6—8 мг/кг. Одержані зна-
чення нормативів загалом відповідають відомим
закономірностям щодо розподілу свинцю за орга-
нами рослин [5, 10].
Для забезпечення можливості оцінювання

якості ґрунтів за показниками вмісту міцнофіксо-
ваних форм Cd, Ni та Pb щодо можливості виро-
щування певних видів рослинницької продукції
запропоновано таку градацію ґрунтів за ступенем
забруднення (табл. 3).
Для створення можливості оцінювання якості

ґрунтів для вирощування різних видів рослин-
ницької продукції за умов забруднення ґрунтів
сільськогосподарського призначення міцнофіксо-
ваними формами Сd, Ni та Pb запропоновано
оцінні шкали для овочевих, зернових, зернофу-
ражних культур, коренеплодів, грубих і соковитих
кормів (табл. 4).
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Сучасному сільськогосподарському землеко-
ристуванню Київської області властиве високе
антропогенне навантаження на земельні угіддя
(рівень розораності території становить 48,3%,
сільськогосподарських угідь — 81,5%). Через це
деградаційні процеси охопили майже всю площу
орних земель і загрожують руйнуванням не лише
ґрунтовому покриву, а й усій ландшафтній сфері
регіону. Особливо небезпечні ці процеси для полісь-
ких агроландшафтів, основою яких є дерново-
підзолисті ґрунти легкого гранулометричного скла-
ду з надзвичайно низькою екологічною стійкістю
до негативного впливу антропогенних чинників.
Крім того, перехід у господарюванні на більш

інтенсивні технології, зумовлений швидким та
радикальним реформуванням сільського госпо-
дарства на засадах приватної власності на май-
но і землю, істотна зміна структури посівних площ
сільськогосподарських культур під впливом ко-
н’юнктури споживчого ринку посилили техноло-
гічне навантаження на земельні ресурси, що мо-
же призвести в майбутньому до втрати значних
площ продуктивних угідь. Тому збалансоване
функціонування аграрної сфери, особливо на
етапі переходу до ринкових умов господарюван-
ня, потребує кардинальних змін в організації ви-
робництва сільськогосподарської продукції на
основі нових адаптивно-ландшафтних підходів
до оптимізації структури посівних площ і форму-
вання нової системи сівозмін.
Вирішенню проблеми оптимізації сільськогос-

подарського землекористування та підвищення
продуктивності земель присвячено роботи С.А. Ба-
люка, С.Ю. Булигіна, Д.С.Добряка, О.П. Канаша,
Г.А. Мазура, В.В. Медведєва, Л.Я. Новаковського,
В.Ф. Сайка, О.Г. Тараріка, А.М. Третяка, Р.С. Трус-
кавецького та інших. Однак у літературі трапля-
ються різні методичні підходи до розв’язання пи-
тання оптимального співвідношення земельних
угідь в агроландшафті, зокрема щодо частки ор-
них земель. Скажімо, застосування поняття зо-
лотого перерізу гармонійної системи дає мож-
ливість установити гранично допустимий ступінь
розораності ландшафту на рівні 38,2% [1], мето-
дичний підхід з урахуванням енергетики агро-
фітоценозів — 35—40% [10].
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ЕКОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ
КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ
Проаналізовано с часні е оло ічні
та техноло ічні проблеми сільсь о осподарсь о о
земле орист вання в мовах Київсь о о Полісся.
Обґр нтовано необхідність проведення
е оло ічної е спертизи землевпорядних рішень
щодо оптимізації стр т ри посівних площ
і форм вання системи сівозмін.

Попри широкий спектр проведених дослід-
жень і узагальнень донині відсутні комплексні ва-
ріативні системи раціонального землекористу-
вання, які б ураховували весь динамічний спектр
різноманітних взаємопов’язаних соціальних, еко-
номічних та екологічних умов функціонування
сучасних агроформувань на регіональному і міс-
цевому рівнях і були затверджені відповідними
органами місцевого самоврядування як страте-
гічний напрям використання земельних ресурсів.
Мета досліджень — оцінка сучасного рівня

антропогенного навантаження на земельні ресур-
си Київського Полісся, розробка алгоритму опти-
мізації структури земельних угідь і посівних площ,
системи заходів щодо підвищення продуктивності
земель та їх екологічна оцінка.
Матеріал та методика досліджень. Для оцін-

ки рівня антропогенного навантаження на зе-
мельні ресурси Київського регіону використано
ретроспективний аналіз літературних джерел і
статистичних даних за період 2005—2010 рр.
Визначення основних показників родючості дер-
ново-підзолистих супіщаних ґрунтів здійснювали
в стаціонарному досліді, закладеному в Макарів-
ському районі Київської області, за загально-
прийнятими методами [9]. Схема досліду вклю-
чала такі варіанти: 1 — контроль, 2 — NРК, 3 —
гній, 4 — NРК+гній, 5 — NРК+гній+СаСО3, 6 —
NРК+гній+1,5 СаСО3, 7 — NРК+2 гній+СаСО3.
Одинарні дози мінеральних добрив становили
N51P51K56 кг д.р., органічних — 10 т гною на 1 га
сівозмінної площі, хімічних меліорантів, розрахо-
ваних за величиною гідролітичної кислотності
(Нг), — 4,5—5 т/га вапна.
Результати досліджень. Аналіз сучасного

стану використання земельних ресурсів на тери-
торії Київського Полісся свідчить про високий
рівень сільськогосподарського освоєння (понад
41%), що визначає інтенсивний вплив техноге-
незу на довкілля. При цьому під сільськогос-
подарськими угіддями перебуває 31,2% території
регіону, у тому числі під ріллею — 21,2%, бага-
торічними насадженнями — 0,8, сіножатями —
4,4, пасовищами — 3,7, перелогами — 1,1%. На
території сільськогосподарських підприємств у
Київському регіоні рілля в структурі агроланд-
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Екологічна оптимізація сільськогосподарського
землекористування в умовах Київського Полісся
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Екологічна оптимізація сільськогосподарського
землекористування в умовах Київського Полісся

шафтів становить 92%, поліських районах — 88%
(табл. 1).
Таке співвідношення угідь зумовлює дестабілі-

зацію екологічної ситуації (коефіцієнти екологіч-
ної стабільності територій землекористувань —
відповідно 0,20 і 0,24) в аграрному секторі еко-
номіки і однозначно потребує оптимізації.
Згідно з методичними рекомендаціями науко-

вих установ НААН станом на 1.01.2000 р. у Київ-
ській області запропоновано вивести з інтенсив-
ного обробітку 341,2 тис. га, у тому числі 83,9 тис.
га деградованих земель на схилах крутизною 3°
і більше, 145,5 — малопродуктивних земель, 60,1
тис. га земель водоохоронних зон [2].
Реалізація цих рекомендацій дасть змогу змен-

шити розораність сільськогосподарських угідь
Київського регіону до 63%.
Як мінімум 113 тис. га малопродуктивних зе-

мель (82, 3 тис. га земель з ґрунтами легкого гра-
нулометричного складу і 30,6 тис. га болотних
органогенних і мінеральних осушених ґрунтів)
знаходяться в поліських районах. Передусім, ви-
веденню з інтенсивного обробітку в цих районах
підлягають землі, що перебувають у несприятли-
вому стані (27,8 тис. га) [6], що дасть можливість
значно підвищити екологічну стабільність земле-
користування регіону. Зокрема це стосується дер-
ново-підзолистих піщаних ґрунтів, в яких генетич-
но успадкований високий уміст фізичного піску
(90—95%) і дуже низький (у переважній більшос-
ті 3—4%) мулистої фракції визначають мізерну
вбирну і водоутримувальну здатність, а отже,
недостатні резерви поживних речовин і нестійкий
водний режим. Такі ґрунти мають бути виведені
з інтенсивного обробітку і передані Держлісфон-
ду [7].

Для забезпечення екологічної стабільності зем-
лекористувань важливим є не лише збереження
або доведення лісистості в зоні Полісся до 40%,
а й рівномірний розподіл лісів за територією [5].
У Київському регіоні такий рівень лісистості ха-
рактерний лише для Поліського адміністратив-
ного району (44%). При цьому лісистість загаль-
ної території області становить 21,1%, а території
сільськогосподарських підприємств — лише
1,8%, тобто благотворний вплив лісових наса-
джень не надходить до «серцевини» орних зе-
мель, що зумовлює необхідність розширення
площ саме полезахисних лісових насаджень, у
тому числі і в Київському Поліссі.
В умовах ринкової економіки структура сіль-

ськогосподарського землекористування визна-
чається не лише природно-кліматичними (еколо-
гічними) умовами, а й соціально-економічними
(зокрема кон’юнктурою ринку). Саме тому в існу-
ючій структурі посівних площ Київського Полісся
порівняно з 2005 р. спостерігається зменшення
площ кормових культур з 40% до 34 і збільшен-
ня з 16 до 26% площ під картоплею і овочевими
культурами, що зумовлює посилення інтенсифі-
кації використання земельних угідь.
За класифікацією придатності орних земель

для вирощування сільськогосподарських культур
фонові ґрунти Київського Полісся найбільш спри-
ятливі для жита озимого, вівса, картоплі та льо-
ну (II клас придатності) і обмежено придатні —
пшениці озимої та ячменю (III клас придатності)
[3]. Останнє зумовлює необхідність оптимізації
лімітуючих ґрунтових умов (підвищеної кислот-
ності, низького вмісту елементів живлення) для
забезпечення високої продуктивності пшениці
озимої, ячменю тощо.

1 7,04 – 9,80 –0,39 71,8 4,88 – 9,80 –0,70 49,8

2 9,45 – 9,80 –0,05 96,4 6,88 – 9,80 –0,42 70,2

3 10,10 2,94 9,80 +0,46 133,1 7,82 2,94 9,80 +0,14 109,8

4 11,21 2,94 9,80 +0,62 144,4 8,37 2,94 9,80 +0,22 115,4

5 11,90 2,94 9,80 +0,72 151,4 9,34 2,94 9,80 +0,35 125,3

6 11,64 2,94 9,80 +0,68 148,8 8,40 2,94 9,80 +0,22 115,7

7 11,96 5,88 9,80 +1,15 182,0 9,22 5,88 9,80 +0,76 154,1
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Екологічна оптимізація сільськогосподарського
землекористування в умовах Київського Полісся

Екологічна оптимізація сільськогосподарсь-
кого землекористування на місцевому рівні має
здійснюватися лише через розробку і запрова-
дження науково обґрунтованих проектів земле-
устрою, що дасть можливість диференційова-
но визначати комплекс збалансованих заходів з
використання та охорони земельних ресурсів.
Підвищення екологічної стійкості поліських аг-
роландшафтів потребує трансформації сільсь-
когосподарських угідь шляхом вилучення з
інтенсивного обробітку малопродуктивних зе-
мель, збільшення площ полезахисних лісових

Висновки

насаджень. Екологічно безпечне та економічно
доцільне сільськогосподарське використання
фонових ґрунтів Київського Полісся потребує
проведення хімічної меліорації в повному обсязі
і застосування органічних добрив у науково об-
ґрунтованих дозах. Проведення балансових роз-
рахунків (визначення балансу гумусу в запроек-
тованій сівозміні за методом Г.Я. Чесняка) дає
можливість оцінити спосіб використання зе-
мельних ділянок за екологічними наслідками і об-
ґрунтувати комплекс заходів для забезпечення
розширеного відтворення родючості ґрунтів.
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Для усунення надмірної кислотності, поліп-
шення фізичних властивостей і режиму живлен-
ня рослин необхідне комплексне застосування
добрив та хімічних меліорантів, яке забезпечує
насичення вбирного комплексу дерново-підзо-
листих ґрунтів кальцієм і магнієм до 70—80%,
збільшення вмісту гумусу до 1,4—1,6, підвищен-
ня потенційної здатності ґрунтів до утворення
мікроструктури, зниження об’ємної маси на 3,2—
6%. Оптимізація основних властивостей ґрунтів
під впливом поєднаного застосування добрив і
вапнякових меліорантів зумовила підвищення
продуктивності поліських агроландшафтів на
78—88%.
Забезпечення сталого функціонування по-

ліських агроландшафтів неможливе без виконан-
ня одного з головних постулатів землеробства,
сформульованого ще В.В. Докучаєвим, що ні за
яких умов (господарювання чи власності на зем-
лю) родючість ґрунтів не повинна втрачатись [4].
Тому будь-яке землевпорядне рішення в аграрній
сфері, кожний технологічний захід треба оціню-
вати з екологічної, економічної та енергетичної

точок зору. Це зумовлює необхідність оцінки зап-
роектованих сівозмін не лише щодо ґрунтозахис-
ної ефективності, а й впливу на основні показники
родючості ґрунту з урахуванням конкретних ґрун-
тово-кліматичних умов.
Використання балансових розрахунків для та-

кого інтегрального показника родючості ґрунтів,
як гумус у досліджуваній сівозміні за методом
Г.Я. Чесняка дало змогу оцінити спосіб викорис-
тання земельних ділянок за екологічними на-
слідками. У даному разі чітко виражений позитив-
ний баланс гумусу (на ділянках з комплексним ви-
користанням добрив та меліорантів) свідчить про
розширене відтворення родючості ґрунту, а де-
фіцитний (на ділянках без добрив) — про розви-
ток процесів дегуміфікації (табл. 2).
Найвищий приріст гумусу в ґрунті (31,2% за 14

років) забезпечило внесення 20 т/га органічних
добрив у поєднанні з мінеральними і вапнуван-
ням. Такі темпи приросту свідчать про те, що че-
рез 10—20 років уміст гумусу за цієї системи
удобрення може досягти оптимальних парамет-
рів у супіщаних ґрунтах — 1,6—1,8% [8].
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Дослідженнями Ч. Єанга (2001), Г. Пєсковсь-
кого (2007), В.В. Швартау (2008), М.М. Якусика
(2007) та інших учених установлено, що при за-
стосуванні рідких комплексних добрив (РКД) до-
стовірно зростає продуктивність сільськогоспо-
дарських культур, поліпшуються якість продукції
та агрохімічні властивості ґрунту, зокрема підви-
щується його біологічна активність. У досліджен-
нях В.С. Виноградова (2004), Д.С. Орлова (1993),
Ю.В. Смирнова (2004), Л.А. Хрістєвої (1962) по-
казано, що РКД сприяють зв’язуванню шкідливих
речовин, які містяться у промислових відходах
виробництв, важких металів та залишків пести-
цидів у нерозчинні форми, що, у свою чергу, по-
зитивно впливає на стан природного середовища.
Важливим завданням сучасного землеробства

є отримання високих урожаїв сільськогосподарсь-
ких культур, підтримання і відтворення рівня ро-
дючості ґрунту [3].
Ґрунтово-кліматичні умови України дають змо-

гу одержувати врожаї та задовольняти потреби
населення в продуктах харчування [2]. Тому знач-
ним резервом підвищення врожайності сільсько-
господарських культур є впровадження сучасних,
екологічно доцільних елементів агротехнологій
вирощування, які передбачають диференційовані
за зонами країни агротехнічні заходи, що відпо-
відають біологічним і екологічним особливостям
культур, зокрема застосування РКД при обприс-
куванні посівів сої. Це забезпечить отримання
високого врожаю, підтримання рівня родючості ґрун-
ту та охорону довкілля. Удосконалення технології
і способів підживлення сільськогосподарських
культур сприятиме максимальній реалізації по-
тенційної продуктивності посівів, зокрема сої [1].
Мета дослідження — дослідити вплив на уро-

жайність та якість зерна сої РКД «Оазис» при
позакореневому підживленні посівів сої.
Матеріали і методика досліджень. Міне-

ральне РКД «Оазис» — це рідина світло-корич-
невого кольору з об’ємною масою 1,46 т/м3, роз-
робник — ТОВ НВЦ «Агропродкомпонент» (Київ).
Вихідною сировиною РКД «Оазис» є розчинний
мінерал бішофіт. Комплекс мікроелементів у бі-
шофіті перебуває у легкозасвоюваній рослинами
формі. До складу РКД «Оазис» входять макро-
елементи: азот — 20,6%, у т.ч. нітратний — 0,6;
амідний — 20; оксид калію — 4,5; мікроелемен-
ти: сірка — 0,1%; бор — 0—0,071; мідь — 0,014—
0,2; цинк — 0,026—0,091; залізо — 0—0,08;
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У польових і лабораторних дослідженнях
становлено, що при обприс ванні посівів сої
рід им омпле сним добривом «Оазис» отримано
я існ та безпечн сільсь о осподарсь
прод цію.

марганець — 0—0,079; молібден — 0—0,018; маг-
ній — 2; кобальт — 0,006—0,0084%. Основна пе-
ревага РКД «Оазис» полягає в тому, що макро- і
мікроелементи перебувають у фізіологічно-ак-
тивній органо-мінеральній формі, що дає змогу
за невисоких доз забезпечувати істотне посилен-
ня росту і розвитку рослин.
Дослідження проводили на сірому лісовому

ґрунті дослідного поля Інституту агроекології
НААН протягом 2006—2008 рр. з такою характе-
ристикою: гумус — 1,18—1,29%; азот, що легко
гідролізується, — 64—86 мг/кг; рухомий фосфор
— 110—140; обмінний калій — 110 мг/кг; гідролі-
тична кислотність — 2,49 мг-екв на 100 г ґрунту,
рНKCI ґрунту — 4,9.
Під основний обробіток ґрунту у посівах сої

вносили мінеральні добрива N45P60К60, поперед-
ник — пшениця озима сорту Горлиця. Розмір по-
сівної ділянки — 25 м2, повторення 4-разове.
Обприскування посівів сої здійснювали у 1-й

декаді липня у фазі бутонізації. За контроль прий-
нято варіант з водою, варіант з РКД Гумісол ви-
користовували як стандарт, Емістим — як регу-
лятор росту рослин.
Результати досліджень. Установлено, що

застосування РКД «Оазис» позитивно впливало
на ріст і розвиток сої, активізуючи фотосинтетич-
ну активність рослин та сприяючи накопиченню
біомаси.
При обприскуванні посівів урожайність сої

за роки досліджень на контролі (вода) становила
2,15 т/га, на стандарті Гумісол — 2,6 т/га (табл. 1).
Приріст урожаю до контролю від стандарту

Гумісол становив 0,45 т/га (20,9%), від регулято-
ра росту рослин Емістим до контролю — 0,25 т/га
(11,6%).
При обприскуванні посівів РКД «Оазис» при-

ріст урожаю зерна сої до контролю становив у
середньому 0,43—0,78 т/га (20—36,2%). За до-
зи 20 л/га отримано найвищу врожайність —
2,93 т/га, приріст до контролю — 0,78 т/га (36,2%).
Подальше збільшення дози внесення РКД «Оа-
зис» не підвищувало врожайності зерна сої.
Установлено позитивний вплив при застосу-

ванні РКД «Оазис» на якість зерна сої. При об-
прискуванні ним посівів сої уміст білка у зерні
підвищувався на 0,74—2,93%, при дозі 40 л/га
вміст білка був вищим від контролю на 2,93%.
При обприскуванні посівів сої вміст жиру на

контролі (вода) становив 20,16%, при застосу-

АГРОЕКОЛОГІЯ, РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ
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АГРОЕКОЛОГІЯ,
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

Контроль (вода) 20,65 20,02 19,82 20,16 – –
Емістим, 10 мл/га – 19,71 21,73 20,72 +0,56 +2,7
Гумісол (стандарт), 12 л/га – 19,59 21,60 20,59 +0,43 +2,1
«Оазис», л/га:

20 – 21,10 20,88 20,99 +0,83 +4,1
30 – 19,30 21,10 20,20 +0,04 +0,1
40 – 21,26 21,42 21,34 +1,18 +5,8
50 21,24 19,61 21,57 20,80 +0,64 +3,1

НІР05 2,06 1,55 1,51

2. Вплив РКД «Оазис» на вміст жир в зерні сої, %

+/– до
контролю %2006 р. 2007 р. 2008 р.

Приріст жируУміст жиру

Варіант
Середній
уміст

Вплив позакореневого
підживлення рідким добривом на якість сої

Контроль (вода) 1,87 2,45 2,15 2,15 – –
Емістим, 10 мл/га 2,27 2,62 2,31 2,40 +0,25 11,6
Гумісол (стандарт), 12 л/га 2,46 3,00 2,34 2,60 +0,45 20,9
«Оазис», л/га:

20 – 3,34 2,52 2,93 +0,78 36,2
30 2,08 3,13 2,61 2,60 +0,45 20,9
40 2,29 2,84 2,85 2,66 +0,51 23,7
50 2,00 2,63 3,11 2,58 +0,43 20,0

НІР05 0,20 0,24 0,20

1. Вплив РКД «Оазис» на врожайність сої (2006—2008 рр.), т/ а

ПрирістУрожайність, т/га
Варіант Середнє

ванні стандарту Гумісол приріст до контролю —
0,43, Емістим — 0,56% (табл. 2).
Приріст умісту жиру при застосуванні РКД

«Оазис» — 0,04–1,18% до контролю. У дозі 40
л/га зростання щодо контролю становило 1,18%.
На контролі (вода) вміст золи становив у се-

редньому 5%, від Емістим — 5,1 і стандарту Гу-
місол — 5,2%. Від застосування РКД «Оазис»
уміст золи був на 0,5—0,7% вище контролю.
Уміст поживних речовин у зерні сої — азоту,

фосфору, калію та мікроелементів мав пози-
тивну тенденцію до зростання щодо контролю
(вода).
Уміст важких металів у зерні сої — міді, цин-

ку, кадмію та свинцю при обприскуванні посівів
не перевищував ГДК по всім варіантам РКД «Оа-
зис», був таким самим чи дещо нижчим контро-
лю (вода). Це свідчить про відповідність РКД
«Оазис» санітарно-гігієнічним вимогам і безпеку
отриманої продукції для харчування людини.

Дослідженнями встановлено, що завдяки
обприскуванню посівів сої РКД «Оазис»
приріст урожаю зерна становить 0,43—
0,78 т/га (20—36,2%) до контролю; вміст
білка у зерні підвищується на 0,74—2,93%. Ус-

Висновки

тановлено також тенденцію позитивного
впливу на вміст жиру, золи, поживних речовин
у зерні. Уміст важких металів у зерні сої був
на порядок нижче ГДК, що свідчить про от-
римання безпечної продукції.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ
ПОДРІБНЕННЯ М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ
НА РОТОРНОМУ ЕМУЛЬСИТАТОРІ

Наведено рез льтати математично о
моделювання процес оброб и р пно
подрібнено о фарш на роторном ем льситаторі
ба атоз бчастої онстр ції з рах ванням
параметрів сировини й елементів робочої
порожнини пристрою, а та ож відомих за онів
фізи и та ідравлі и. Створено ал оритм
розрах н йо о інте рованої пот жності.

Складні технічні системи можна промоделю-
вати за допомогою взаємопов’язаних рівнянь,
які повністю описують поведінку цих систем.
Після цього рівняння розв’язують за різних зна-
чень вхідних параметрів, що дає змогу дослі-
дити область значень залежної змінної та
співвідношення між величинами на вході та
виході [7]. У [3] запропоновано 3-рівневу сис-
тему класифікації математичних моделей тех-
нологічних процесів. До 1-го рівня належать
моделі, що містять графічні або аналітичні за-
лежності між одержаними в результаті експе-
риментальних досліджень на конкретній уста-
новці параметрами процесу, проте ці відносно
прості моделі доцільно застосовувати лише
для нескладних технологічних процесів. Інфор-
мативнішими є моделі 2-го рівня, які представ-
ляють технологічний процес через добре відомі
технологічні процеси та їхні моделі, але з вве-
денням експериментальних або аналітичних
поправкових коефіцієнтів. Ці моделі дають змо-
гу оцінити вплив обладнання на конкретний
процес та належним чином його проаналізува-
ти. Якщо технологічний процес описується мо-
делями 3-го рівня, то параметри процесу зв’я-
зують відомими законами фізики, механіки та
ін. Запропонована математична модель залу-
чає параметри робочого середовища, еле-
ментів робочої порожнини технологічного при-
строю та відомі закони фізики та гідравліки,
тому можна вважати цю математичну модель
належною до 3-го рівня математичних моделей
технологічних процесів.
Мета досліджень — моделювання обробки

крупно подрібненого фаршу на емульситаторі
з розкладенням цього процесу на складові про-

цеси, що послідовно відбуваються з кожним
елементарним об’ємом робочого середовища
всередині робочої порожнини подрібнювача.
Результати досліджень. Об’єкт математич-

ного моделювання — інтегрована потужність
емульситатора роторного типу при тонкому
подрібненні м’ясної сировини. Розрахункову
схему емульситатора наведено на рисунку.
Інтегрована потужність Nінт, потрібна для

здійснення процесу, дорівнює:

Nінт= Nд+Nош+Nпш+Nор+ Nз+Nп+
+Nс+Nв+Nм, Вт, (1)

де Nд — потужність, що витрачається на до-
правлення сировини до робочої порожнини
емульситатора; Nош — потужність, яка витра-
чається на обтікання подавального шнека; Nпш
— потужність, витрата якої пов’язана з пода-
ванням сировини шнеком; Nор — потужність,
яка витрачається на обтікання ротора; Nз —
потужність, яка витрачається в зазорі між ро-
тором і статором; Nп — потужність, потрібна
для подрібнення сировини; Nс — потужність,
необхідна для просування подрібненої маси
крізь щілини статора; Nв — потужність, витра-
та якої пов’язана з виведенням подрібненої
маси з робочої порожнини емульситатора; Nм
— потужність, витрачена на подолання меха-
нічних опорів у вузлах емульситатора.
Доправлення сировини до робочої порожни-

ни зазвичай здійснюють з бункера, що має
форму зрізаної піраміди або конуса, або за до-
помогою фаршевого насоса, і гідростатичний
напір сировини в бункері сприяє просуванню
сировини всередину робочої порожнини емуль-
ситатора, тому доданком Nд нехтуємо.
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Для визначення потужності Nош, що витра-
чається на обтікання робочим середовищем
такого елемента робочої порожнини, як пода-
вальний шнек, скористаємося з формули, ви-
разивши модифікований критерій згідно з [4]:

Nош=ρ·Euмш· n3· dш
5=

=ρ·С· ReА·РВ·Гш· n3·dш
5 , Вт, (2)

де ρ — густина робочого середовища, кг/м3;
Euмш — модифікований критерій Ейлера
при обтіканні сировиною шнека; n — швидкість
обертання привідного вала емульситатора,
об./с; dш — діаметр шнека, м; Re — критерій
Рейнольдса; А, B та C — емпіричні коефіцієн-
ти; Гш — симплекс геометричної подібності для
шнека.
Комплекс реологічних властивостей сирови-

ни Р визначають за формулою:

 
пл

l
P ,

Θ ⋅
=

η ⋅ ν (3)

де Θ  — напруження зсуву, Па; l — визначаль-
ний геометричний розмір, м; ηпл — пластична

в’язкість робочого середовища, Па·с; ν —
швидкість руху робочого середовища, м/с.
Потужність Nпш, що витрачається на пода-

вання сировини шнеком, згідно з [5], визнача-
ють за таким виразом:

Nпш= kс
.k0

.M. L, Вт, (4)

де kс — системний коефіцієнт, kс = 102–1; k0 —
коефіцієнт опору, k0 = 4÷8; M — продуктивність
шнека, кг/с; L — довжина шнека, м.
Потужність Nор, що витрачається на обтікан-

ня робочим середовищем конструктивів рото-
ра, визначаємо подібно до потужності Nош, що
витрачається на обтікання шнека:

    Nор= ρ·Euмр·n
3·dр

5=F·ReD·РЕ·Гр·n
3·dр

5, Вт, (5)

де ρ — густина робочого середовища, кг/м3;
Euмр — модифікований критерій Ейлера при
обтіканні сировиною ротора; n — швидкість
обертання привідного вала емульситатора, об./
с; dр — діаметр шнека, м; Re — критерій Рей-
нольдса; D, E та F — емпіричні коефіцієнти;
P — комплекс реологічних властивостей сиро-
вини; Гр — симплекс геометричної подібності
для ротора.
Потужність Nз, що витрачається в радіаль-

ному зазорі між ротором і статором, визначає-
мо, виходячи з того, що в цьому зазорі вини-
кають значні зсувні напруження, які спричиня-
ють дисипацію енергії та нагрівання робочого
середовища в потоці зі складною структурою,
причому переважає турбулентна течія плоскої
моделі [6]. Потужність Nз є прямо пропорційною
до кутової швидкості та крутного моменту сил
опору, що залежить від зовнішнього радіуса ро-
тора та сили внутрішнього тертя в радіально-
му зазорі. Використавши для визначення гра-
дієнта швидкості відомі рівняння Нав’є-Стокса
та нерозривності плоскої течії у циліндричній
системі координат (r, ϕ, z) згідно з [2], визна-
чаємо колову складову швидкості за граничних
умов . Склавши рівняння для визна-

чення колової складової швидкості та продифе-
ренціювавши його, маємо всі складники рівнян-
ня для визначення потужності, що витрачається
в радіальному зазорі між ротором і статором:

  
N3=

 2(Re+2)π⋅lр⋅μ⋅ω2⋅Rз4 ⋅R c
Re+2

(6)
  R c

Re+2– Rз
Re+2             

,Вт,

де Re — критерій Рейнольдса; lр — висота ро-
тора, м; μ — динамічна в’язкість, Па·с; ω — ку-
това швидкість, с–1; Rз — зовнішній радіус ро-
тора, м; Rс — внутрішній радіус статора, м.
Потужність Nп, потрібну для подрібнення

матеріалу між рухомими та нерухомими ножа-

Схема до розрах н інте рованої пот жності
ем льситатора: а — основні елементи ро-
бочої порожнини; б — зовнішній ви ляд ро-
тора

а

б
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ми подрібнювача, виходячи з міркувань, наве-
дених у [1], визначаємо за такою формулою:

 2
н р еф

п

K l s z
N ,

2 cos

⋅ σ ⋅ ⋅ ⋅ ω ⋅
=

π ⋅ α
 Вт, (7)

де Кн — коефіцієнт, що враховує технічний
стан ножів і величину зазору між рухомими та
нерухомими ножами; σp — напруження руй-
нації, Па; lеф — висота різальної корони рото-
ра, м; s — товщина шару подрібнюваного ма-
теріалу, м; ω — кутова швидкість ротора, с–1;
z — кількість різальних зубців ротора; α — кут
нахилу зубців ротора щодо осі його обертан-
ня, град. (див. рисунок).
У [9] зазначається, що в кільцевому каналі

між ротором з лопатями та статором, в оби-
чайці якого виконано численні радіальні щіли-
ни прямокутної форми, під час перемішування
в’язких рідин спостерігається турбулентний рух
робочого середовища. За такого конструктив-
ного оформлення пристрій для перемішування
в’язких рідин є подібним до багатозубчастого
емульситатора м’яса. Отже, можна вважати,
що на стадії виведення обробленої маси з
емульситатора критерій Re також набуває виг-
ляду, у якому характерною довжиною є гідрав-
лічний радіус Rг, який визначають як співвідно-
шення площі щілин і змочуваного периметра.
Згідно зі спостереженнями, наведеними у [8],
за турбулентного руху робочого середовища
витрати енергії відбуваються, в основному, на
поверхнях щілин, а також через зрив струменів
під час виходу з них. Це відбувається, якщо
крізь щілини статора виводиться більша части-
на робочого середовища. Модифікований кри-
терій Euмс при проходженні робочого середо-
вища крізь щілини статора визначаємо подібно
до критеріїв Euмш та Euмр, застосовуючи емпі-
ричні коефіцієнти G, H та J, а також симплекс
геометричної подібності Гc для щілин статора.
Критерій Re визначаємо відповідно до [9] як
функцію від густини матеріалу, лінійної швид-
кості на поверхні ротора, гідравлічного радіу-
са та уявної в’язкості.
Після відповідних підстановок вираз для ви-

значення потужності Nс, що витрачається на
просування подрібненої маси крізь щілини ста-
тора, набуває вигляду:

    

 G
пр кс

c
а з

H 3 5
c c

4 V z l b
N J

p

P Г n d , Вт,

⋅ ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎛ ⎞
= ρ ⋅ ×⎜ ⎟

μ ⋅⎝ ⎠

× ⋅ ⋅ ⋅
(8)

де ρ — густина робочого середовища, кг/м3;
Vпр — лінійна швидкість на поверхні ротора,
м/с; z — кількість каналів; lкс — довжина кана-

лу статора, м; b — ширина каналу статора, м;
μа — уявна в’язкість, Па·с; pз — змочений пе-
риметр каналу статора, м; G, H та J — емпі-
ричні коефіцієнти; P — комплекс реологічних
властивостей сировини; Гc — симплекс геомет-
ричної подібності для щілин статора; n — швид-
кість обертання привідного вала емульситато-
ра, об./с; dс — діаметр статора, м.
Доданком Nв нехтуємо, оскільки досліди з

практичними зразками емульситаторів свід-
чать, що потужність, витрачена на виведення
подрібненої маси з робочої порожнини емуль-
ситатора, прямує до нуля. Останній доданок
Nм, який характеризує потужність, витрачену на
подолання механічних опорів у вузлах емуль-
ситатора, можна визначити лише практично, бо
він залежить як від обраної конструкції при-
строю, так і його технічного стану. У маломас-
штабних дослідних установках цей показник
може сягати 70% загальної потужності, витра-
ченої на здійснення процесу. У промислових
емульситаторах Nм становить 10—15% загаль-
ної потужності, тому під час підстановки всіх
складників потужності до формули (1) замість
доданка Nм введемо коефіцієнт механічних
втрат kм, що чисельно дорівнює 1,1 — 1,7, тоді
зазначена формула набуде вигляду:
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(9)

Після деяких перетворень формула для ви-
значення інтегрованої потужності Nінт набуде
остаточного вигляду:
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(10)
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Запропонована математична модель про-
цесу тонкого подрібнення м’ясної сировини
на роторному емульситаторі багатозубчас-
тої конструкції зв’язує фізичні та реологічні
параметри робочого середовища з геомет-
ричними параметрами залученого для реа-
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лізації процесу технологічного пристрою, що
дає змогу враховувати зазначені парамет-
ри при проектуванні технологічного процесу
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Економічною наукою напрацьовано багато
визначень капіталу («капітал» від лат. саріtallis,
що в перекладі означає головний). На ранніх
стадіях суспільного виробництва капітал розг-
лядався економістами як майно, нагромадже-
не багатство. Адам Сміт, Давід Рікардо, Карл
Маркс визначали капітал, як вартість, що при-
носить додаткову вартість.
В економічному енциклопедичному словни-

ку України (2005 р.) капітал розглядається як
сукупність капіталістичних відносин економічної
власності, за яких засоби праці, певні мате-
ріальні блага, гроші, об’єкти інтелектуальної
власності та різні види цінних паперів тощо є
знаряддям привласнення частини чужої неоп-
лаченої праці [1].
В цьому аспекті слід відзначити:

· незрозуміло, чому на даному етапі розвит-
ку світового суспільства мова йде тільки про ка-
піталістичні відносини економічної власності.
Адже, якщо розглядати капітал лише як капіта-
лістичні відносини, то логічно випливає висно-
вок, що всі інші не є капіталом;

· повністю ігнорується природна складова
капіталу — земля, хоча не виключено, що її
присутність вважається зрозумілою і охоплю-
ється терміном «певні матеріальні блага». Од-
нак роль земельного капіталу настільки вели-
ка, що обмежуватися лише непрямим згадуван-
ням про нього — уже саме по собі помилка.
У практичному застосуванні визначення ка-

піталу було замінено зовсім іншим — вартістю
майнового та грошового капіталів. Водночас,
це істотно різні поняття. Тому більшість еко-
номістів найрізніших напрямків схильні розгля-
дати капітал як якусь вічну категорію, присут-
ність якої в трудовому процесі необхідна. Із цим
також можна погодитися. якщо розглядати ево-
люцію поняття капітал. Водночас, історія роз-
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витку економічної науки засвідчує існування
різних підходів до визначення сутності та струк-
тури капіталу (таблиця), зокрема:

· згідно предметно-функціонального підхо-
ду, капітал ототожнюється з нагромадженою
працею, призначеною для подальшого вироб-
ництва або продажу з метою одержання дохо-
ду. У межах цього підходу значного поширен-
ня набув аналіз капіталу як фактора виробницт-
ва, що впливає на результати підприємницької
діяльності і приносить дохід власникові.
Згідно соціально-економічного підходу капі-

тал трактується як економічна категорія — спе-
цифічні суспільні відносини, що виникають за
певних історичних умов. Отже, особливістю
соціально-економічного підходу є прагнення
охарактеризувати суспільно-економічну сут-
ність капіталу в органічному взаємозв’язку з
економічними відносинами та виявити джере-
ло самозростання вартості.
Водночас окремі дослідники — економісти

відзначають, що розвиток соціально орієнтова-
ної ринкової економіки, поширення форм при-
ватної власності, акціонування, демократизація
управління капіталом змінюють соціально-еко-
номічну природу капіталу. Зростає взаємозу-
мовленість мотиваційних пріоритетів найманих
робітників та підприємців на основі «соціалі-
зації» капіталу та «капіталізації» праці. Збли-
женню інтересів суб’єктів сучасної ринкової
економіки сприяє також подальший розвиток
зближення праці та капіталу, що ґрунтується на
якісному вдосконаленні трудового законодав-
ства та системи колективних договорів [2].
Згідно грошового підходу капітал розгляда-

ється як фінансовий ресурс, що приносить до-
хід власникові у вигляді відсотків.
Згідно підходу часової концепції капіталу,

заснованої на порівнянні корисності благ у
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різний час та виведенні доходу з певних влас-
тивостей останнього, цінність теперішніх благ
(за незмінності інших умов) завжди перевищує
цінність таких самих благ у майбутньому. Отже,
дохід на капітал має місце за умови обміну то-
варів поточного і майбутнього споживання.
Капітал у політекономічному визначенні ха-

рактеризується такими властивостями: обме-
женість; здатність до нагромадження; ліквід-
ність; здатність до конвертації (постійної зміни
форм); самозростання. Таким чином, капітал є
складною динамічною субстанцією, яка постій-
но змінює свої форми. Відтак поняття капіталу
постійно змінюється, виходячи за межі свого
початкового змісту.
Водночас можна констатувати, що від А. Смі-

та донині поняття «капітал» істотно не зміни-
лось і містить у собі «блага» (ресурси, товари),
які безпосередньо не задовольняють потреб
людини, а слугують для створення нових благ,

які задовольняють ці потреби. Отже, благо —
це субстанція матеріального і нематеріаль-
ного характеру, яка здатна задовольнити
матеріальні і духовні потреби людини. Саме
життєві та трудові блага і представляють собою
капітал (рис. 1). До основних критеріїв, за яки-
ми можна класифікувати поняття «благо»
В.А. Камінецький та В.П. Патрікаєв відносять
[3]: мету використання, ступінь потреби, фізич-
ну потребу, можливість локалізації та викори-
стання в якості товару.
Враховуючи, що потреба і корисність зе-

мельних благ очевидна, то вони можуть бути
суспільні, колективні та індивідуальні і виступа-
ти як об’єкти власності.
У зв’язку з цим виникає потреба класифіку-

вати їх за можливість локалізації. Наприклад,
на планеті Земля довгий час існували тери-
торії, не виявлені, не локалізовані, а тому не
присвоєні. Об’єктивною основою існування

Ототожнення капіталу з грошима (золотом, сріблом) Меркантилісти (XV—XVIII ст.)

Ототожнення капіталу із засобами сільськогосподарського Фізіократи (друга половина
виробництва, поєднання яких з природою (землею) забезпечує XVIII ст.)
приріст чистого продукту

Капітал як частина призначених для подальшого виробництва запасів, А. Сміт (1723–1790 рр.)
від яких очікують отримати дохід

Капітал — фактор виробництва (уречевлені матеріальні блага, засоби Ж.Б. Сей (1767–1832 рр.)
виробництва), який сприяє створенню та розподілу національного доходу

Капітал — попередньо нагромаджений запас продуктів минулої праці, Дж. С. Мілль (1806–1873 рр.)
призначених для виробництва (заощадження, які споживаються
у процесі виробництва)

Капітал — самозростаюча вартість (вартість, що приносить додаткову К. Маркс (1818–1883 рр.)
вартість); виробничі відносини капіталістичного способу виробництва,
засновані на експлуатації та монопольному привласненні капіталістами
неоплаченої праці найманих робітників

Капітал — сукупність проміжних продуктів, що створюються на окремих Б. Бем-Баверк (1851–1919 рр.)
стадіях «непрямого шляху» виробництва. Акцент на зв’язку дохідності
капіталу з певними ознаками часу

Капітал — сукупність речей, що формують передумови виробництва. А. Маршалл (1842–1924 рр.)
Головна його властивість — здатність приносити дохід, який залежить
від продуктивності факторів виробництва та відносної рідкісності,
що випливає з тягаря утримання

Капітал — фундаментальна основа виробництва, запас виробничих Дж.Б. Кларк (1847—1938 рр.)
благ, які володіють фізичною продуктивністю

Капітал — багатство, здатне приносити дохід. Перетворення багатства Дж.М. Кейнс (1883–1946 рр.)
на капітал зумовлено перевищенням доходу від капіталовкладень
над банківським відсотком

Капітал — «фонд купівельної сили», що служить для придбання Й. Шумпетер (1883–1950 рр.)
засобів виробництва, здатних забезпечити науково-технічний прогрес
суспільства

Капітал — дисконтований дохід, будь-яке благо, що приносить дохід І. Фішер (1867–1947 рр.)
своєму власникові незалежно від сфери застосування та характеру
діяльності

Теоретико-методологічні основи
формування земельного капіталу

Теоретичне осмислення с тності апітал в історії е ономічної д м и [2]

Трактування сутності капіталу Прихильники
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форм власності на вироблені блага, згідно кла-
сичного марксиського формулювання, є спосо-
би їх виробництва. Це аксіома, яка у всякому
випадку до цього часу ніким не заперечува-
лась. Однак, ця істина не може повністю від-
носитись до земельних благ, адже земельні
блага мають природну складову, яка створена
природною енергією. Тому економічні форми
власності на землю у всі часи обумовлювали-
ся способами її привласнення. «Відношення до
землі як власності завжди опосередковано за-
хватом (мирним чи насильним) земель племе-
нем, общиною…» [4].
Враховуючи це, земля і природні ресурси

країни фактично присвоюються зусиллями
всього народу і тому економічно є загальнона-
родною власністю. Відповідно тільки суспіль-
ство (народ країни) повинно вирішувати як роз-
поділити і в якому співвідношенні землю в кра-
їні на форми власності: державну, комунальну,
колективну (спільну) та приватну.
В умовах товарного виробництва більшість

благ виступає в якості товару. Але не всі бла-
га можуть бути товаром, а тільки ті, які здатні
переходити від одного власника до іншого.
Найважливішим благом, яке, будучи об’єктом
власності, але не може виступати товаром, є
здібності людини. Здібності — це якість, яка
притаманна людині як біологічному утворенню
і окремо від неї в природі не існує. Отже, се-
ред благ існують такі, які, будучи об’єктами
власності, не можуть бути товаром.
Для визначення поняття «земельний капі-

тал» нас найбільше цікавить класифікація за

першою ознакою, а саме: ради чого дане бла-
го використовується. Земля в якості блага ви-
користовується як для життєвих благ, так і для
трудових, та як предмет праці. Таким чином,
земля при будь-якому використанні не пере-
стає бути благом і не втрачає здатність задо-
вольняти потреби людини, незалежно від її
фізичної природи, можливості локалізації і від-
чуження. Отже, можна констатувати, що зе-
мельні блага і представляють собою «зе-
мельний капітал».
Водночас, визначення двовікової давнини і

сучасні визначення (якщо оцінювати їх за да-
тою появи) позбавлені найголовнішого, що ха-
рактеризує поняття земельний капітал. По-пер-
ше, природна енергія (сонця, ґрунту тощо) не
розглядається як фактор (блага), що витра-
чається на створення нових благ. Таким фак-
тором вважається праця, хоча як капітал вона
не розглядається, та й не може виступати в
такій ролі. Найважливіший фактор — при-
родна енергія, що забезпечує створення
життєвих благ, сьогодні як і раніше ігно-
рується. По-друге, в якості благ, що утворю-
ють земельний капітал, розглядаються тільки
відчужувані матеріальні блага, тобто речі. Здіб-
ності людини, насамперед інтелектуальні, що
фактично організовують використання землі та
інших природних ресурсів, як блага, які є скла-
довою земельного капіталу і по суті формують
його, також не розглядаються.
Розглянемо ці відмінності. Наприклад, окре-

мі життєві блага можуть виникати без усякої
участі людини. Такі блага з’являлися раніше й

Рис. 1. Ло ічно-смислова модель стр т ри бла а, я апітал та основні ритерії йо о ла-
сифі ації

Теоретико-методологічні основи
формування земельного капіталу

Благо

Життєві: земля, вода, продукти харчування, одяг, житло, транспорт і т.д.

Трудові: здібності людини, енергія, земля, вода, грошові і матеріальні
ресурси, обладнання, інформація

Предмети праці: земля, вода, гроші і т.д.

1. Матеріальні: земля, вода, рослини, тваринний світ, корисні копалини

2. Нематеріальні: здібності людини, зовнішні
якості людини, інформація і т.п.

Як об’єкт власності: земельна ділянка у випадках, визначених законом

Як об’єкт права власності: земельна ділянка у випадках,
визначених законом

Мета використання

Ступінь потреби

Фізична природа

Можливість
локалізації

Можливість
використання
в якості товару

Необхідні для життєдіяльності людини

Бажані
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Рис. 2. Ло ічно-смислова схема стр т ри с ладно о апітал

з’являються сьогодні. Є фактори, що призво-
дять до створення цих благ. Проте таким фак-
тором може бути тільки природна енергія, яка
створює на планеті Земля специфічні умови,
при яких у досить вузькому діапазоні темпе-
ратур і тиску можуть стихійно протікати фізи-
ко-хімічні процеси, що призводять до прирос-
ту біомаси. Одночасно відбувається процес
удосконалення та розвитку такого природного
капіталу, що забезпечує постійне зростання об-
сягу і якості життєвих благ. Цей конкретний про-
цес відбувається вже не сам по собі, не стихій-
но, а в результаті цілеспрямованої діяльності
всього людства, що прагне до задоволення
своїх потреб у життєвих благах при мінімаль-
них затратах власної праці та часу.
Можна, звичайно, не визнавати капіталом

природну енергію та інтелект людини. Також

можна вважати, що назва «капітал» поширю-
ється тільки на уречевлені результати трудо-
вої діяльності людини. Проте суть питання не
в назві трудових благ, а в об’єктивному існу-
ванні таких благ, які взаємодіють з іншими бла-
гами, забезпечують появу нових життєвих благ
і нової вартості як узагальнюючої оцінки цін-
ності цих благ. Тобто від назви нічого не змі-
ниться. Оскільки значну частину благ, зокрема
«трудових», необхідних для створення життє-
вих благ (товари й гроші), прийнято називати
«капіталом» (майновим чи грошовим), то й іншу
частину природних благ, які використовуються
для тієї самої мети, логічно також назвати ка-
піталом. Зокрема, «природним капіталом» —
стосовно благ, представлених у формі різних
видів природної енергії (сонячної, теплової,
ядерної та ін.), і «людським капіталом» — сто-

Теоретико-методологічні основи
формування земельного капіталу

Людський капітал,
у т.ч. інтелектуальний

Природний, у т.ч. земельний капітал Майновий капітал

Виробничий капітал

Процес праці

Блага
трудовіжиттєві

Земельний капітал

Шляхова, інженерна
та меліоративна інфраструктура

землекористування

 Планування використання
і охорони земель, землеустрій,
землевпорядкування, земельний
кадастр, земельна інформація

Земельні ресурси

Інші природні
ресурси та природна енергія

Земельні території, землекористування,
земельні ділянки, як життєві і трудові блага

Оцінка вартості земельного капіталу територій,
землекористування або земельних ділянок

Майновий капітал Природний капітал Інтелектуальний капітал

Категорії земель та їх цільове
і функціональне використання,
права власності на землю
та земельні ділянки, права
користування землею

Рис. 3. Ло ічно-смислова модель стр т ри методоло ії форм вання земельно о апітал
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Земля в якості блага використовується як
для життєвих благ, так і для трудових, та
як предмет праці. Отже, можна констатува-
ти, що земельні блага і представляють со-
бою «земельний капітал».
Основними формоутворюючими чинниками

Висновки

земельного капіталу є земля із іншими при-
родними ресурсами і людина (її праця та інте-
лект).
Основними складовими елементами зе-

мельного капіталу є: природний, інтелекту-
альний та майновий капітали.

1. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А.,
Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник:
Т. 1/За ред. С.В. Мочерного. — Львів: Світ, 2005.
— С. 301.

2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/
За ред. В.Д. Базилевича. — 6-те вид., перероб. і
доп. — К.: Знання-Прес, 2007. — С. 291—292.

Бібліографія

3. Каменецкий В.А. Капитал (от простого к слож-
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4. Маркс К. Формы, предшествующие капи-
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С. 471—473

совно благ, якими володіє сама людина, тобто
її здібності. При цьому слід відзначити, що при-
родний капітал постійно витрачається, пере-
творюючись у блага. Таким чином, питання не
в тому, як називати блага, які є земельним ка-
піталом, а в тому, що об’єктивно існують такі
фактори та мають вони значно ширше значен-
ня для створення життєвих благ, ніж інший ка-
пітал, і зокрема майновий.
Наші висновки щодо сутності та природи зе-

мельного капіталу підтверджуються новим виз-
наченням капіталу російськими дослідниками
В.А. Камінецьким та В.П. Патрікаєвим в процесі
дослідження складного капіталу як найважли-
вішого фактора процесу забезпечення людства
життєвими благами [3]. За їх визначенням, ка-
пітал — це сукупність благ, якими розпоряд-
жається людина (або які вона може викорис-
тати) і які являють собою природну енергію
в різних формах, людські здібності (знання,
якості) і уречевлене багатство, раніше ви-
роблене людиною у вигляді матеріальних і
нематеріальних засобів, ресурсів та інфор-
мації. Виходячи із наведеного визначення ка-
піталу та погоджуючись, що складний капітал
складається із капіталів різного походження і є
сукупністю благ (див рис. 2).
У понятті земельний капітал як похідного в

сукупності від природного та людського капіта-
лу є лише одна складова, яка залишається
практично незмінною — це природна енергія,
хоча форми її прояву завдяки людині стають
різними. Інша складова такою незмінністю не
відрізняється.
Слід відзначити, що земельного капіталу в

його сучасному вигляді не могло існувати на-
віть у порівняно недалекому минулому, але він
як певна сукупність благ, здатних виробляти
нові блага, існував вже тоді, коли людство ще
тільки народжувалося.
Основою земельного капіталу є земля із ін-

шими природними ресурсами і людина (її пра-
ця та інтелект). Земельний капітал, з одного
боку — це економічна категорія, не тільки по-
роджена людиною, але й передбачає участь
людини в процесі створення благ. З іншого
боку — земельний капітал, «природна енергія»,
хоча і виділені та визначені людиною, але як
природні категорії існують без людини, тобто
об’єктивно, на відміну від таких категорій, як
«вартість», «власність», «ціна» та інші, до них
подібні, які існують тільки у свідомості людини.
Земельний капітал сам є продуктом довгос-

трокового процесу утворення органічної ма-
терії. Ймовірно, найбільш значним явищем бу-
ло не виникнення якихось прапрарослин або
прапратварин, а утворення перших органічних
молекул у початковому неорганічному середо-
вищі. Земельний капітал у сільському та лісо-
вому господарстві формує верхній родючий
шар «Землі», ґрунт, що являє собою суміш ор-
ганічних і неорганічних сполук, який містить
поживні елементи, необхідні рослинам, та во-
лодіє структурою, яка забезпечує подачу води.
На рис. 3 наведено логічно-смислову мо-

дель структури методології формування зе-
мельного капіталу. Інтелект людини, трансфор-
мований у землевпорядні заходи у процесі
формування земельного капіталу, є одним із
основних чинників.

Теоретико-методологічні основи
формування земельного капіталу
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Роз рито особливості форм вання оптових
рин ів плодоовочевої прод ції в У раїні на
основі європейсь о о досвід .

Україна має значні можливості для розвитку
аграрного сектору та перетворення його у висо-
котоварну сферу економіки. Важливе місце у за-
гальному обсязі сільськогосподарського вироб-
ництва становить продукція рослинництва —
58,1%. Слід зазначити, що в цій галузі передову
позицію займає продукція овочівництва — 40,6%,
друга позиція у зернових — 28,39, далі — технічні
культури — 20,2, плоди, ягоди та виноград —
7,2%. Тобто, майже 50% у рослинництві займає
продукція овочівництва та плодівництва. Плоди
і овочі вітчизняного виробництва мають займати
головне місце в харчуванні населення. Виходя-
чи з цього, дана проблематика є надзвичайно ак-
туальною.
У 2010 р. в Україні виробництвом сільськогос-

подарської продукції займалось 56 тис. аграрних
підприємств різних організаційно-правових форм
господарювання, які використовували 21,6 млн га
сільськогосподарських угідь. Із них виробництвом
зернових і зернобобових культур займалось 38,2
тис. аграрних підприємств, соняшнику — 20, цук-
рового буряку — 2, сої — 5,9, ріпаку озимого —
4,6 тисяч.
Постає питання, а хто займався виробництвом

картоплі, баштанних культур, овочів, плодів і ягід?
Нині в Україні, зокрема, на продукцію рослинниц-
тва припадає 27,3% усього імпорту сільськогос-
подарської продукції та продовольства. В обсязі
цього імпорту найбільшу частку займають саме
овочі й плоди — 46,9%, а такі традиційно імпортні
товари як кава, чай, прянощі — лише 15%.
Слід зауважити, що переважну частку вище-

зазначених культур в Україні виробляють всіма
нами забуті особисті селянські господарства. І,
зазначимо, без будь-якої підтримки з боку дер-

жави. Так, господарствами населення у 2010 р.
вироблено 97,4% картоплі, 90,2 — баштанних
культур, 88,1 — овочів, 83,6% — плодів і ягід.
Крім того, вони ще виробили 24,2% зерна, 17,5
— соняшнику та 7,9% цукрових буряків. Вироб-
ництво основних видів сільськогосподарських
культур наведено в табл. 1. Продукція, вироще-
на в особистих селянських господарствах (як пра-
вило, за умов органічного землеробства) відпов-
ідає високим вимогам щодо своєї якості і може
бути важливою складовою у харчуванні нашого
населення. Треба лише зберегти споживчі влас-
тивості цієї продукції та доставити її до місць ре-
алізації. Тому, на наш погляд, важливим є рішен-
ня Уряду України про створення оптових ринків
сільськогосподарської продукції. Такі ринки мають
розміщуватись по всій території України і до них
має бути вільний доступ усіх громадян.
На яких же концептуальних засадах має пра-

цювати такий ринок?
На засадах великої різноманітності та якості

всіх основних товарних груп, у тому числі овоче-
вих та плодово-ягідних.
Ринок самостійно не займається торгівлею, а

лише надає площі та інші послуги фізичним та
юридичним особам, які самостійно реалізовува-
тимуть свою продукцію. Ринок створює найкращі
умови для продавців і покупців на принципах
рівного доступу, створюючи та підтримуючи та-
ким чином конкурентне середовище.
Як правило, такий ринок розташовується в

оптимальному місці як для покупців, так і для
продавців і має добрі транспортні розв’язки.
Внутрішня організація діяльності таких ринків

дає можливість надавати відповідні площі для
реалізації продукції, забезпечувати необхідною
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Зернові і зернобобові культури: 39270,9 85,3 26,9 –2,9
Гречка 133,7 70,9 6,7 –0,7
Просо 117,1 84,1 13,7 0,1
Рис 148,0 103,6 50,5 –7,8
Соя 1680,2 161,0 16,2 –0,6
Картопля 18704,8 95,1 132,5 –6,8
Овочі 8122,4 97,4 173,6 –9,2
Баштанні культури 750,8 118,3 91,7 14,1
Плоди і ягоди 1746,5 107,9 78,2 7,5
Виноград 407,9 87,0 60,3 –5,7

1. Виробництво основних продовольчих видів сільсь о осподарсь их льт р

Показник

(+, –) до 2009 р.2010 р. 2010 р. у % до 2009 р. 2010 р.

Валовий збір, тис. т Урожайність з 1 га зібраної площі, ц
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інформацією учасників оптової торгівлі. Інфра-
структура ринку дає змогу прийняти продавців з
будь-якою продукцією — від селянина-виробни-
ка до крупної компанії, та надавши їм необхідні
умови для реалізації продукції.
Оскільки покупці на такі ринки приїжджають, як

правило, власним транспортом, внутрішня логі-
стика повинна мати змогу прийняти значний потік
цих засобів різної вантажопідйомності, надати
зручні умови для навантажувально-розвантажу-
вальних робіт.
Аналітична та клієнтурна база ринку постійно

має бути направлена на прийняття адміністра-
цією оперативних управлінських рішень та мар-
кетингових заходів. Політика ринку має будува-
тися на засадах співпраці з клієнтами — тому
ринок бере на себе зобов’язання щодо довготер-
мінової та перспективної співпраці з орендарями
на означених умовах.
Для збільшення та розширення кола клієнтів

ринок постійно впроваджує нові продукти та по-
слуги, тому модель функціонування оптового пло-
доовочевого ринку, як правило, будується за прин-
ципом «Створення потоку продавців — збільшен-

Особливості формування
оптових ринків плодоовочевої продукції

ня обсягів продажу — збільшення успішності рин-
ку, та задоволення усіх учасників ринку».
В Україні останнім часом здійснюється ор-

ганізаційна діяльність із розбудови оптових рин-
ків на основі європейського досвіду. Найбільш ус-
пішним із них є ринок свіжої сільськогосподарсь-
кої продукції «Шувар» (м. Львів) та нещодавно
відкритий «Столичний» у Києві. Нині тут уже діє
павільйон із продажу плодоовочевої продукції.
Він представляє собою технологічне приміщен-
ня довжиною 200 і шириною 30 м. Прохід достат-
ньо широкий — 12 м, по обидві сторони якого
розташовані торгові місця. Їх глибина — 9 м, ши-
рина — 6, висота — 8 м. Оператори-торгівці ма-
ють достатню кількість об’ємної площі для зруч-
ного розташування свого товару. Покупці, в свою
чергу, мають вільний доступ до будь-якої товар-
ної продукції і мають змогу вибирати її. В па-
вільйоні встановлено холодильне обладнання, а
також універсальну індивідуальну котельню та
систему природної вентиляції і обміну повітря,
що, безсумнівно, дає можливість зберігати овочі
і фрукти за оптимальної температури і складу по-
вітря досить тривалий час.
Слід зауважити, що цінова політика в 2010 р.

була досить сприятливою: порівняно з 2009 р.
ціни на окремі види плодоовочевої продукції
зросли в 1,5—2, а то і більше разів. Середні ціни
реалізації для сільськогосподарських підприємств
продукції рослинництва, в тому числі овочів і
фруктів, наведено в табл. 2.
Ціни на плоди і овочі на ринку «Столичний»

за рахунок їх великої кількості найнижчі в Києві,
що, звичайно, влаштовує покупців.
Нині в зв’язку з інфляційними процесами в еко-

номіці держави ціни стали ще вищими за окре-
мими видами продукції — від 30 до 100%.
Звичайно, такі ціни влаштовують виробників,

однак лише за умови їх прямого виходу на опто-
ві ринки плодоовочевої продукції. В переважній
більшості регіонів нині вони мають таку змогу і
можуть реалізовувати свою продукцію без посе-
редників.

Зернові культури: 1120,9 140,3
Просо 1036,2 175,5
Гречка 3910,0 265,0
Рис 2348,1 81,2
Олійні культури 2942,6 141,1
Соя 2604,3 97,4
Картопля 2131,0 164,1
Овочі 2551,6 142,5
Плоди та ягоди 2419,8 127,9
Виноград 3638,2 139,2
Баштанні культури 311,3 113,2

2. Середні ціни реалізації сіль оспвиробни-
ами основних видів сільсь о осподарсь их
льт р

Показник 2010 р. у % до
2009 р.2010 р. (грн/т)

Проведені дослідження дають підстави
стверджувати, що організація оптових пло-
доовочевих ринків продукції є надзвичайно
важливою. Перш за все, вона дає змогу віт-
чизняним товаровиробникам галузі овочівниц-
тва всіх організаційно-правових форм реалі-

Висновки

зувати вироблену продукцію і отримати пев-
ний прибуток. По-друге, вона дає можливість
населенню (купівельна спроможність якого
нині дуже низька) придбати необхідну плодо-
овочеву продукцію високої якості за опти-
мальними цінами.
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В Україні процес інноваційної діяльності ще
недостатньо трансформувався за ринковими пра-
вилами, залишаючись переважно зорієнтованим
на продукування нових знань і технологій неза-
лежно від урахування попиту споживача та участі
в процесі їх створення потенційних замовників.
Це визначає значною мірою низький рівень ко-
мерціалізації результатів наукових досліджень і
розробок з точки зору можливості їх якнайшвид-
шого впровадження, а також якості й ефективності.
Аналіз основних досліджень і публікацій.

Інноваційний розвиток підприємств досліджували
Л. Гейць, М. Дем’яненко, А. Діброва, С. Ілляшен-
ко, М. Калінчик, С. Кваша, О. Могильний, В. Юр-
чишин, Л. Федулова, Н. Чухрай, В. Бойко, М. Ко-
денська, О. Крисальний, Г. Підлісецький. Науко-
вим засадам інвестування в аграрному секторі
економіки присвячено роботи В. Андрійчука,
В. Алексійчука, О.Є. Гудзь, М. Дем’яненка, Ю. Лу-
пенка, Д. Полозенка, П. Саблука, М. Савлука,
Л. Худолій та ін.
Однією з головних причин низької ефектив-

ності в стратегіях як регіонів так і окремих під-
приємств є недостатнє використання менеджера-
ми проектного підходу, що зумовлює вибір теми
та визначає актуальність роботи.
Мета дослідження — вивчення та вдоскона-

лення організаційних механізмів запровадження
інноваційно-інвестиційних проектів з урахуванням
державних пріоритетів розвитку, регіональних
особливостей та задоволення інтересів агропро-
мислових підприємств і споживачів.
Результати дослідження. Нині в державі ви-

значено Порядок конкурсного відбору інновацій-
них та інвестиційних проектів у реальному секторі
економіки для їхньої державної підтримки [5].
Учасниками Конкурсу для отримання компенсації
сум відсоткових ставок за користування кредита-
ми можуть бути суб’єкти господарювання, які за-
лучили кредити у національній валюті України та/
або в іноземній валюті, у тому числі від інозем-
них фінансових установ, для реалізації інновацій-
них та інвестиційних проектів у реальному секторі
економіки та сплатили суми відсоткових ставок за
користування цими кредитами. Вони подають до
Держінвестицій заявку (два примірники) за вста-
новленою формою, до якої додаються 15 видів

документів, перелік яких визначено Порядком
конкурсного відбору інноваційних та інвестицій-
них проектів. Учасниками Конкурсу для отриман-
ня державної підтримки для реалізації інвестицій-
них проектів на умовах співфінансування можуть
бути суб’єкти господарювання, які подають на
Конкурс інвестиційний проект і мають можливість
співфінансувати його реалізацію за рахунок влас-
них та/або залучених (позичкових) коштів. Вони
подають до Держінвестицій заявку, до якої дода-
ють 22 документи визначених Порядком конкурс-
ного відбору інноваційних та інвестиційних проектів.
У 2010 р. до Держінвестицій надійшла інфор-

мація про 1200 проектів, з яких до бази даних
було відібрано 891 проект [1]. Більше половини
з них (495 проектів) було надано обласними дер-
жавними адміністраціями (далі — ОДА), а також
органами місцевої влади та місцевого самовря-
дування (рис. 1).
Майже кожна четверта проектна пропозиція

надійшла від міністерств і відомств. Мінагрополі-
тики запропонувало реалізувати 3 проекти в АР
Крим і 1 — на Полтавщині. 
До бази даних увійшло 495 регіональних про-

ектів, із них від обласних держадміністрацій —
461 проект. Безперечним лідером за кількістю
представлених у базі даних регіональних про-
ектів є Івано-Франківська ОДА — 154 проекти
(31%), зокрема на офіційному сайті виділено ок-
ремі рубрики інноваційного та інвестиційного роз-
витку, а також представлені індивідуальні проек-
ти під часткове або повне залучення коштів інвес-
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Досліджено порядо відбор інноваційно-
інвестиційних прое тів на різних ор анізаційних
рівнях реальном се торі е ономі и, визначено
необхідність спрощення підходів і зменшення
іль ості рівнів їх роз ляд , створення відділів
інноваційно о провайдин та ви ористання
прое тно о менеджмент .

Рис. 1. Джерела отримання інформації про
інноваційно-інвестиційні прое ти

Центральні органи
виконавчої влади
23%



63Вісник аграрної наукивересень 2011 р.

ЕКОНОМІКА

торів. З великим відривом від неї йдуть Кірово-
градська (53 проекти), Волинська (32), Черкась-
ка (28) та Львівська (24) області. Найменшою
кількістю проектних пропозицій представлені Во-
линська (3), Запорізька (2), Рівненська (2), Сумсь-
ка ОДА. По решті областей кількість проектів ко-
ливається від 21 до 5 .
З-понад 220 заявок, що містить база даних

інвестиційних програм і проектів держінвестицій,
до бази даних включено 33 проекти
До переліку стратегічно важливих увійшли

162 інвестиційні проекти, надані регіональними
центрами інвестицій та розвитку (РЦІР). Із них
77 проектів пропонується до реалізації на За-
поріжжі, майже чверть — у Дніпропетровській
області, кожен десятий — на Львівщині (рис. 2).
Урахування регіональних особливостей агро-

продовольчої сфери в інноваційному механізмі
регіонального розвитку можна сформулювати як
необхідність досягнення максимального рівня
розвитку соціально-економічної системи регіону
та згладжування нерівномірності розвитку тери-
торій. Вирішити це можна на основі подолання
вад, максимального використання переваг, інно-
ваційних можливостей та одночасного забезпе-
чення оптимальних пропорцій розвитку підпри-
ємств і виробництв агропродовольчої сфери ре-
гіону для повного задоволення потреб населення
і дотримання вимог продовольчої безпеки. На
Хмельниччині затверджено лише 9 інвестиційних
проектів в аграрній сфері, які спрямовані на роз-
виток рослинництва, тваринництва та будівницт-
во зернового елеватора. Термін окупності коли-
вається в межах від 2 до 10 років. Загальна сума
інвестицій по окремих проектах коливається в
межах від 63 до 36 тис. дол. США. Серед про-
ектів є такі, що передбачають повне самофінан-
сування в галузях рослинництва і тваринництва,
а також майже по кожному другому з них є по-
треба в залученні інвестиційних ресурсів. Отже,
першим потрібне отримання державної підтрим-
ки для реалізації інвестиційних проектів на умо-
вах співфінансування, а другим — залучати по-
зичкові кошти для отримання компенсації сум
відсоткових ставок за користування кредитами. Із
заявлених проектів лише по одному не передба-

Організаційні механізми запровадження інноваційно-
інвестиційних проектів агропромислових підприємств

чено запозичення, а по всіх інших треба брати
участь у конкурсних відборах інноваційних та
інвестиційних проектів у реальному секторі еко-
номіки для їхньої державної підтримки.
Для подальшого соціально-економічного розвит-

ку уряд пропонує Програму інвестиційно-інно-
ваційної діяльності на 2011 р. і на період до 2015 р.
У результаті намічених дій тільки у 2011 р. мож-
ливо залучити додатково 100 млрд грн інвес-
тицій, що забезпечить додатковий приріст ВВП на
1,5—2,5% до прогнозованого, а також система
державних стимулів має дати можливість залу-
чити на кожну гривню державних коштів від 4 до
6 грн приватних інвестицій. Таким чином, будуть
створені так звані точки росту, які стануть базою
для розвитку високотехнологічних галузей і для
регіонального розвитку [4]. Основним пріорите-
том програми модернізації є підвищення енерго-
ефективності. Концентрація інвестицій на іннова-
ційних проектах має сприяти зростанню промис-
лового виробництва, підвищенню загальної
продуктивності праці. Мета діяльності — посту-
пово наблизити структуру промисловості Украї-
ни до структури розвинених країн Європи й світу,
значно підвищити її конкурентоспроможність [2].
У зв’язку з цим по кожній групі регіонів реко-

мендації можуть бути диференційовані за галу-
зевими напрямами інвестування.
За результатами рейтингового оцінювання ді-

яльності областей за 2010 р. середній інтеграль-
ний показник розвитку становить 90 балів. Най-
нижчі показники у Черкаській, Дніпропетровській
та Полтавській областях. Нижче середнього рівня
відбувався розвиток майже половини, а саме 12
областей: Черкаської, Дніпропетровської, Пол-
тавської, Миколаївської, Донецької, Запорізької,
Житомирської, Волинської, Хмельницької, Одесь-
кої, Сумської, Закарпатської. На цьому рівні про-
ходив розвиток Київської, Івано-Франківської та
Чернівецької області. Найвищих рівнів за інтег-
ральним місцем у рейтингу за 2010 р. досягли
Рівненська, Вінницька та Луганська області. Ре-
зультати рейтингового оцінювання діяльності за
2010 р. коливаються в межах 40 балів у Чер-
каській до 131 — у Луганській областях, що під-
тверджує значну нерівномірність регіонального
розвитку [3].
Оцінка інвестиційної привабливості регіонів

(міст) країни (області) відкриває нові можливості
для регіональної диверсифікації вітчизняних і
зарубіжних інвесторів, підвищує гарантію ефек-
тивності інвестиційної діяльності. Результати та-
кого оцінювання не є перешкодою у приватному
інвестуванні об’єктів у регіонах з низькою інвес-
тиційною привабливістю. Вони лише попереджа-
ють, що інвестиційні рішення в таких регіонах
мають прийматися лише після детального оціню-
вання бізнес-планів щодо їхньої ефективності.
Поряд з більш обґрунтованою регіональною

диверсифікацією інвестиційної діяльності нині
така оцінка дає змогу розробляти інвестиційну
стратегію великих компаній та фірм на тривалу

Рис. 2. Розподіл інноваційно-інвестиційних
прое тів, наданих РЦІР
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перспективу; пов’язувати стратегію з потенціалом
регіональних споживчих ринків і ринкових чин-
ників виробництва; враховувати можливий пері-
од реалізації інвестиційних проектів в окремих
регіонах, виходячи з рівня розвитку їхньої інвес-
тиційної інфраструктури. Це сприятиме підвищен-
ню ефективності інвестиційної діяльності в країні.
Актуальність і складність заходів щодо розвит-

ку інноваційної діяльності зумовлює необхідність
розробки цілісного комплексу регіональних про-
ектів інноваційного розвитку агропідприємств,
який визначав би принципи та методи здійснен-
ня регіональної інноваційної політики.
Основними проблемами формування програм-

ного комплексу інноваційних проектів підприємств
АПК є високий ступінь зносу основних виробни-
чих фондів; важкий фінансовий стан підприємств
і недостатню ефективність менеджменту; низька
питома вага високотехнологічної продукції в за-
гальному обсязі виробництва, рівень інформа-
ційної культури; невирішені проблеми формуван-
ня інституційних інвесторів, розвитку фондового
ринку, іпотечних відносин, лізингу та ін.; низький
ступінь залучення середнього та малого бізнесу
до інноваційної діяльності.
До окремої категорії недоліків можна віднес-

ти: обмеженість бюджетного фінансування, ви-
сокі процентні ставки банків, недостатність дже-
рел, недосконалий механізм фінансового забез-
печення інноваційних програм. Спостерігається
також недостатня ефективність конкурсної, тен-
дерної та контрактних систем розподілу та вико-

нання державних замовлень на інноваційні про-
екти; нерозвиненість інфраструктури інноваційно-
го процесу, включаючи системи інформаційного
забезпечення, техніко-економічної експертизи,
сертифікації і просування розробок, підготовки та
перепідготовки кадрів, виробничо-технологічної
підтримки. Треба відмітити недостатній розвиток
наукового та інноваційного підприємництва (вен-
чурного бізнесу, інноваційних інкубаторів, розба-
лансованими зв’язками науки з виробництвом);
не визначені конкретні інноваційні пріоритети, на
яких слід зосередити ресурсний потенціал нау-
ково-інноваційної сфери; відсутність системи по-
долання ризиків інноваційної діяльності та забез-
печення гарантій інвесторам.
Процедура формування інноваційно-інвести-

ційних програм агропромислових підприємств по-
винна складатися з таких етапів: формування порт-
феля пропонованих до реалізації інноваційно-
інвестиційних проектів підприємств; проведення
комплексної експертизи незалежними експерта-
ми за розробленими бізнес-планами; формуван-
ня програм відповідно до оптимального поєднан-
ня власних інтересів агропромислових підпри-
ємств, державних пріоритетів і регіональних особ-
ливостей. Для прийняття кваліфікованих рішень
по інноваційних програмах треба створити на
різних організаційних рівнях відділи інноваційно-
го провайдингу. На рівні підприємств включити в
Посадові інструкції відповідні обов’язки та визна-
чити відповідальність керівників та спеціалістів за
результати інноваційно-інвестиційного розвитку.

Організаційні механізми запровадження інноваційно-
інвестиційних проектів агропромислових підприємств

Нині основна маса проектів формується міс-
цевими та центральними органами виконавчої
влади, ОДА і РЦІР. Запропоновані владою орга-
нізаційні механізми запровадження потребують
подальшого вдосконалення, тому що порядок
відбору та оформлення складний і особливо не-
прозорий на завершальному етапі, вимагає ве-
ликих затрат часу та обсягу інформації, не пе-
редбачає врахування специфіки та врівноважен-
ня регіонального розвитку.
Вирішити ці проблеми можливо через меха-

нізми децентралізації та надання ширших пов-
новажень профільним Міністерствам та відом-

Висновки

ствам, обласним і місцевим органам влади,
РЦІР у процедурах відбору інноваційних та ін-
вестиційних проектів. У цих структурах по-
трібно створити відділи інноваційного провай-
дингу та здійснити спрощення підходів розгля-
ду і зменшення кількості рівнів відбору, що спри-
ятиме збільшенню пропозицій та зростанню
швидкості реалізації інноваційних та інвестиц-
ійних проектів.
На рівні підприємств необхідно удосконалю-

вати системи управління інноваційно-інвести-
ційним розвитком шляхом запровадження про-
ектного менеджменту.

1. Уряд удосконалює державне управління у сфе-
рі інвестиційної діяльності/[Електрон. ресурс]. — Ре-
жим доступу: http://www.in.gov.ua/index. php?get=
news&id=2514

2. Уряд планує у 2011 р. залучити 100 млрд грн
додаткових інвестицій/[Електрон. ресурс]. — Режим
доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=244026894&cat_id

3. Комплексна оцінка соціально-економічного роз-
витку регіонів України за 2010 рік/[Електрон. ресурс].

Бібліографія

— Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua
4. Основні показники економічного та соціально-

го розвитку України/[Електрон. ресурс]. — Режим
доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=244018509&cat

5. Порядок конкурсного відбору інноваційних та
інвестиційних проектів у реальному секторі економі-
ки для їх державної підтримки у 2010 р. за рахунок
коштів Стабілізаційного фонду [Електрон. ресурс]. —
Режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?get=
55&law_id=369#1.
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПОСИЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ М’ЯСНОГО
СКОТАРСТВА

Обґр нтовано потреб посилення державної
підтрим и виробництва прод ції м’ясно о
с отарства я необхідний інстр мент а рарної
політи и рин ових мовах.

Постановка проблеми. Необхідність державної
бюджетної підтримки АПК у цілому і сільськогоспо-
дарського виробництва, зокрема, має в Україні
багато опонентів, які висловлюють невдоволення
щодо втручання держави в дію ринкових законів і
високої вартості цих заходів. При цьому не вра-
ховується специфіка агропромислового виробницт-
ва і те, що механізми державної бюджетної під-
тримки аграрного сектору існують практично у всіх
країнах, які мають розвинене сільське господарство.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Питаннями державної підтримки аграрного сектору
економіки займалися А.Д. Діброва [1], С.М. Кваша
[2], В.Я. Месель-Веселяк [3], І.В. Свиноус [4], О.М.
Шпичак [5] та ін.
Мета дослідження — обґрунтувати систему діє-

вих економічних важелів із урахуванням сучасних
умов господарювання, що включають цінову й по-
даткову політику, фінансово-кредитну підтримку
виробництва продукції м’ясного скотарства, стиму-
лювання інвестиційної діяльності, формування
сприятливої для вітчизняних товаровиробників ек-
спортно-імпортної політики та системи сільськогос-
подарського страхування.
Результати досліджень та їх обговорення.

Система заходів державної бюджетної підтримки
вітчизняного АПК формується у міру необхідності.
Заходи підтримки аграрної сфери часто здійснюють-
ся без узгодження з іншими формами державного
регулювання, наприклад, антимонопольних, і основ-
ний ефект від їхнього надання одержує не сільське
господарство, а суміжні монополізовані галузі (то-
варні кредити і т.д.). Неефективними слід визнати
не форми підтримки, а способи їхнього використан-
ня в умовах нееквівалентних міжгалузевих відносин,
недосконалості організаційно-економічного механіз-

му в галузі, відсутності відповідного контролю у
фінансовій сфері.
З метою підтримки рівня платоспроможного по-

питу національних споживачів продукції тваринниц-
тва та запобігання виникненню збитковості товаро-
виробників із 2004 р. уведено бюджетну тварин-
ницьку дотацію та спеціальну бюджетну дотацію.
Визначено, що розмір бюджетної дотації встанов-
люється у твердих сумах із розрахунку на метрич-
ну одиницю реалізованої продукції, а розмір спец-
іальної — на одну голову худоби.
Протягом 2004—2008 рр. Кабінетом Міністрів Ук-

раїни щорічно приймалися рішення щодо зміни рів-
ня підтримки. Розмір дотацій підвищувався і у
2008 р. досяг рівня, який дав змогу ліквідувати збит-
ковість галузі в цілому та активізувати роботу вели-
ких тваринницьких комплексів.
Так, сума підтримки виробництва продукції тва-

ринництва (бюджетна тваринницька дотація) зрос-
ла з 391,5 млн грн, що становила у 2004 р., до
1524,5 млн грн у 2008 р., або у 3,9 раза. У 2009 р.
ситуація змінюється у зв’язку з тим, що у держав-
ному бюджеті передбачено суму бюджетної тварин-
ницької дотації в розмірі 222,7 млн грн, проти
1524,5, яку було виділено у 2008 р., або у 6,8 раза
менше. Збільшення суми коштів відбулося за ра-
хунок підвищення розміру бюджетної дотації за про-
даний переробним підприємствам молодняк вели-
кої рогатої худоби (ВРХ) з 1,30 грн за 1 кг до
2,90 грн, або у 2,2 раза; свиней кондиційних — з
0,85 грн/кг до 2,15 грн, або у 2,5 раза та птиці — з
0,30 грн/кг до 1 грн, або у 3,3 раза.
Аналіз впливу державної підтримки вирощуван-

ня молодняку ВРХ показує, що збитковість із ура-
хуванням дотацій та доплат має тенденцію до змен-
шення. При встановленні підвищених доплат у

Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн 7209,9 7737,6 8762,4 11024 12369
Ціна реалізації без ПДВ та доплат 1 т, грн 5406,1 4768,5 5171,0 8363 8306
Рівень рентабельності (збитковості) (без дотації), % –25,0 –38,4 –41,0 –24,1 –32,9
Дотації та доплати на 1 т, грн 1036,9 921,8 1499,0 2193 810
Ціна реалізації з доплатами та дотаціями 1 т, грн 6443,0 5690,3 6670,0 10556 9116
Рівень рентабельності з дотаціями та доплатами, % –10,8 –26,5 –23,7 –4,3 –26,3

Джерело: складено і розраховано за даними Держкомстату України.

1. Вплив державної підтрим и на е ономічн ефе тивність вели ої ро атої х доби (в живій
вазі) сільсь о осподарсь их підприємствах

2005 2006 2007 2008 2009
Показник
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державної підтримки м’ясного скотарства

2008 р. збитковість становила лише 4,3%. При об-
меженні її розміру у 2009 р. збитковість збільшила-
ся до 26,4% (табл. 1).
Незважаючи на обмежені обсяги державної під-

тримки, недосконалість механізмів її надання, не-
своєчасність виплати коштів, державна бюджетна
підтримка дещо нівелювала негативний вплив кри-
зи в АПК на фінансово-економічний стан агротова-
ровиробників. Без неї збитковість по сільському гос-
подарству була б вищою. З метою обґрунтування
необхідності посилення державної підтримки щодо
стимулювання відродження галузі м’ясного скотар-
ства в Україні нами проведено розрахунок порів-
няльної ефективності експорту зерна та його ви-
користання при виробництві м’яса ВРХ. Таке при-
пущення базується на тому, що Україна щорічно
експортує значні обсяги зернових, які сприяли б
формуванню кормової бази для тваринництва
(табл. 2). За оцінками експертів потреба зерна для
розвитку м’ясного скотарства у найближчі роки мо-
же становити близько 4 млн т зерна, експорт якого
за умовами 2010 р. дає змогу одержати 1209,6 млн
грн підприємницького доходу. Якщо це зерно напра-
вити на корм худоби, то додатково можна вироби-
ти 645 тис. т у живій вазі, або 322,5 тис. т у забійній
вазі. При цьому затрати на його виробництво ста-
новлять 4506,1 млн грн. Придбання цього обсягу
продукції за кордоном потребуватиме 5080 млн грн.
Прибуток від імпортозаміщення становитиме май-
же 573,9 млн грн, або 71,7 млн дол. США. Отже,

Україні вигідніше направляти зерно у м’ясне скотар-
ство, ніж експортувати за кордон. Ця тенденція по-
силиться за умови впровадження у галузь нових ре-
сурсозберігаючих технологій при вирощуванні та
відгодівлі худоби; стимулюванні його виробництва
подібно тому, як це здійснювалося у рамках пріо-
ритетного національного проекту; захист товарови-
робників за допомогою митних заходів від імпорту
субсидованого м’яса.
Отже, розглядаючи основні напрями розвитку

державної підтримки, треба зосередити увагу на на-
ступному. Насамперед, пряма державна підтримка
галузі м’ясного скотарства має спрямовуватися,
передусім, на стимулювання підвищення ефектив-
ності та конкурентоспроможності. Її основними прин-
ципами повинні стати: адресність, прозорість і дос-
тупність механізмів для агротоваровиробників. Вип-
лати мають бути ритмічними й повними відповідно
до бюджетних призначень. Бюджетні виплати ма-
ють виплачуватися господарствам із відгодівлі ВРХ
усіх форм власності.
Нині необхідне вдосконалення системи прямої

бюджетної підтримки агротоваровиробників, у тому
числі м’ясного скотарства, шляхом переходу на до-
говірні умови надання підтримки, за якими виділен-
ня коштів здійснюватиметься лише за умови вико-
нання товаровиробниками певних умов і зобов’я-
зань перед державою.
Одним із важливих напрямів державної підтрим-

ки має стати лізинг племінної худоби. Саме за цієї

Ефективність експорту фуражного зерна
Виручка від експорту зерна за контрактними цінами, що склалися
(ціна експорту 1 т зерна із ПДВ 213 дол. США* 4 млн т1 852,0 6816,0
Затрати на виробництво експортованого зерна
Ціна придбання у товаровиробника 650,0 5200,0
Затрати на митне оформлення 100,0 800,0
Транспортні витрати 15,2 121,6
Затрати на зберігання 7,6 60,8
Підприємницький дохід 79,2 633,6
Із урахуванням повернення ПДВ 151,2 1209,6
Ефективність імпортозаміщення м’яса власним виробництвом
Виробництво м’яса у результаті використання 4 млн т зерна замість його
експорту (4 млн т: 6,2 т к.од = 645 тис. т живої ваги)2

Виробництво у перерахунку на яловичину (забійний вихід 50%)
322,5 тис. т 1126,5 9012,2
Затрати на виробництво 322,5 тис. т м’яса при фактичній собівартості
(322,5 тис. т* 13972,4 грн) 563,3 4506,1
Затрати на придбання 322,5 тис. т м’яса за імпортом
(322,5 тис. т* 1969,0 дол. США)3 635,0 5080,0
Прибуток від імпортозаміщення м’яса 71,7 573,9

Джерело: власні розрахунки автора. 1За оцінками експертів такий обсяг зерна (4 млн т) може бути необхідним
для розвитку м’ясного скотарства у найближчі роки; 2Витрати кормових одиниць прийнято за нормативом на живу
вагу; 31969 дол. США 1 т м’яса придбаного по імпорту.

2. Розрах но порівняльної ефе тивності е спорт зерна та йо о ви ористання при вироб-
ництві м’яса в У раїні, 2010 р.

Показник

Ефект від реалізації та
використання зерна

млн дол. США млн грн
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умови товаровиробники, які перебувають у склад-
ному фінансовому стані, матимуть доступ до маточ-
ного поголів’я. Для уникнення монополізму поста-
чальників племінної худоби та сучасної техніки ве-
лике значення має розвиток конкуренції серед
лізингових операторів. Відбір лізингових операторів
для галузі м’ясного скотарства треба проводити на
конкурсній основі серед юридичних осіб, включаю-
чи підприємства-виробники, які пропонують найп-
рийнятніші умови, зокрема свою фінансову участь
у державних лізингових операціях. Можливим є й
такий варіант використання лізингового фонду, як
передача частини його коштів на конкурсній основі
безпосередньо лізингоодержувачам (господарствам
з вирощування ВРХ) із тим, щоб вони могли впли-
вати на ресурсний ринок, брати участь у конкурс-
ному відборі лізингових операторів і виборі поста-
чальників. Треба забезпечити істотне коригування
порядку та розміру лізингових платежів (зниження
рівня оплати першого внеску до 8—10% і рівня по-
стачальницько-збутової націнки до 5—8%), змінити
періодичність платежів (з піврічних, поквартальних
на річні), впровадити обов’язкове страхування пле-
мінної худоби, сільськогосподарської техніки, машин
і обладнання, що передається у лізинг. Лізингові
внески доцільно розподіляти по роках оренди, з
урахуванням ціни придбання техніки, яка переда-
ється у лізинг, та всіх посередницьких витрат.
Наступний важливий напрям державної підтрим-

ки виробництва продукції м’ясного скотарства —
бюджетні інвестиції. Очевидно, що ні тепер, ні в пер-
спективі не можна відмовитися від державних інве-
стицій в АПК і досліджувану галузь. Ці капіталовк-
ладення потрібні для здійснення державою своїх ос-

новних функцій щодо забезпечення ефективного
розвитку галузі, окремих елементів інфраструктури
ринку, здійснення науково-технічної політики в га-
лузі, загальнодержавних заходів із збереження ро-
дючості грунтів і меліорації земель, розвитку соці-
альної інфраструктури села.
До суто адміністративних важелів державного

регулювання ринку м’яса належить розробка норм
і стандартів якості м’ясної продукції, жорсткий кон-
троль відповідності продукції затвердженим стан-
дартам. Уважається, що в Україні у вирощуванні ху-
доби та птиці не поширене використання стимуля-
торів росту, антибіотиків, небажаних кормових
добавок, ветеринарні служби здійснюють належний
контроль за епізоологічною ситуацією в країні. У
проекті Закону України «Про м’ясо та м’ясні продук-
ти» передбачені вимоги до сировини, що викорис-
товується для виробництва окремих видів м’ясної
продукції, визначені норми, дотримання яких має за-
безпечити її якість і безпеку.
Елементами державного контролю повинна ста-

ти атестація суб’єктів господарювання, крім фізич-
них осіб, які здійснюють постачання сировини для
виробництва, виробництво і переробку м’яса, м’яс-
ної сировини та м’ясних продуктів. Згідно з проек-
том Закону України «Про м’ясо та м’ясні продукти»
така атестація повинна проводитись один раз на 5
років, ведеться реєстр атестованих суб’єктів госпо-
дарювання, визначені підстави для їхньої переате-
стації. Позитивні дії у напрямі атестації переробних
підприємств уже здійснюються. Вона передбачена
й зобов’язаннями щодо міжнародного співробіт-
ництва у сфері забезпечення якості і безпеки м’яса
та м’ясних продуктів.

Щодо необхідності посилення
державної підтримки м’ясного скотарства

Основні напрями державного регулювання
розвитку м’ясного скотарства мають базу-
ватися на економічних важелях, які викорис-
товують у провідних країнах світу, зокрема:
використання цільових (мінімально допусти-
мих) гарантованих цін на велику рогату ху-
добу; обмеження імпорту м’ясних ресурсів
низької якості (особливо м’яса птиці) та ви-
користання механізму жорстокого контролю
вхідних цін на імпорт; державної підтримки
будівництва спеціалізованих комплексів, роз-
витку племінної справи; створенню умов для

прибуткового ведення галузі. Пряма держав-
на підтримка галузі м’ясного скотарства має
спрямовуватися, передусім, на стимулювання
підвищення ефективності та конкуренто-
спроможності. Її основними принципами ма-
ють стати: адресність, прозорість і дос-
тупність механізмів для агротоваровироб-
ників. Виплати повинні бути ритмічними й
повними відповідно до бюджетних призначень.
Бюджетні виплати мають виплачуватися
господарствам із відгодівлі ВРХ усіх форм
власності.
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Досліджено тенденції розвит фермерсь их
осподарств і визначено основні проблеми
забезпеченні їх державною фінансовою

підтрим ою та здійснення онтролю за
ви ористанням оштів державно о бюджет ,
спрямованих на надання фінансової підтрим и
фермерсь им осподарствам.

Постановка проблеми. Високий рівень со-
ціально-економічного розвитку села є основ-
ною умовою продовольчого та сировинного за-
безпечення держави, її економічної незалеж-
ності та продовольчої безпеки.
В Україні наприкінці 80-х років минулого сто-

ліття набрало розвитку фермерство, як сімей-
но-приватна форма господарювання на селі за
винятком особистих селянських господарств.
За двадцятирічний період ринкових перетво-
рень фермерські господарства стали невід’єм-
ною складовою аграрної економіки. Однак їх
подальший розвиток потребує серйозної дер-
жавної підтримки, оскільки відсутність обігових
коштів у дрібних і середніх господарствах не
дає їм можливості конкурувати з великими аг-
рохолдингами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання ефективного функціонування фер-
мерських господарств відображено у працях
П. Саблука, В. Збарського, В. Горьового, В. Ме-
сель-Веселяка, В. Зіновчука, В. Довженко,
М. Шульського, Л. Мармуль, О. Амосова та ін.
Однак питання надання та використання коштів
державної фінансової підтримки фермерських
господарств, нині залишається вкрай неврегу-
льованим.
Мета статті — дослідження сучасного ста-

ну фермерських господарств, визначення ос-
новних проблем у забезпеченні їх фінансовою
підтримкою та внесення пропозицій щодо ра-
ціонального використання коштів державної
фінансової підтримки.
Результати досліджень. Станом на

01.01.2011 р. в Україні функціонувало 41524
фермерських господарств, у користуванні яких
знаходилось 4290,8 тис. га сільськогосподарсь-
ких угідь. У 2010 р. кількість фермерських гос-

подарств зменшилась на 382 од. та площа
сільськогосподарських угідь у їх користуванні
на 7,8 тис. га. Фермерські господарства є най-
поширенішою організаційно-правовою формою
сільськогосподарської діяльності і станом на
01.01.2011 р. займали майже 70% у структурі
господарюючих суб’єктів у аграрній сфері та
20% площі сільськогосподарських угідь за ка-
тегоріями землекористувачів.
Динаміку розвитку фермерських господарств

на зміни площі сільськогосподарських угідь в їх
користуванні наведено на рис. 1 та 2 [4].
Правові, економічні та соціальні засади ство-

рення та діяльності фермерських господарств
як прогресивної форми підприємницької діяль-
ності громадян у галузі сільського господарства
України визначає Закон України «Про фермер-
ське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-IV,
яким зокрема передбачено щорічно при підго-

Рис. 1. Динамі а розвит іль ості фер-
мерсь их осподарств в У раїні
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товці проекту Закону про Державний бюджет
України окремим рядком виділяти кошти на
підтримку фермерських господарств [1].
Так, на нинішньому етапі фінансова підтрим-

ка на безповоротній основі надається ново-
створеним фермерським господарствам, фер-
мерським господарствам з відокремленими
фермерськими садибами, фермерським госпо-
дарствам, які провадять господарську діяль-
ність та розташовані у гірських населених пунк-
тах, на поліських територіях протягом одного
бюджетного року не більш як за двома видами
витрат.
Фінансова підтримка на конкурсних засадах

на поворотній основі надається у розмірі, що
не перевищує 250 тис. грн, із забезпеченням
виконання зобов’язання щодо повернення бюд-
жетних коштів [2].
З 2002 р. надання державної фінансової під-

тримки фермерським господарствам через Укр-
держфонд здійснюється за бюджетною програ-
мою 2801230 «Фінансова підтримка фермерсь-
ких господарств» та з 2005 р. ще за бюджетною
програмою 2801460 «Надання кредитів фер-
мерським господарствам». У 2009 р. надання
кредитів фермерським господарствам також
здійснювалось за бюджетною програмою
2801530 «Надання кредитів фермерським гос-
подарствам за рахунок коштів Стабілізаційно-
го фонду», а в 2010 р. — 2801390 «Надання
кредитів фермерським господарствам». Усьо-
го, відповідно до даних Державного казначей-
ства України, з 2002 р. із загального фонду
державного бюджету України на безповоротній
основі фермерським господарствам надано фі-
нансову підтримку в загальній сумі 187 537,69
тис. грн, та на поворотній — 257 480,9 тис. грн.
Динаміку надання з державного бюджету

фінансової підтримки фермерським господар-
ствам наведено на рис. 3.

Слід зазначити, що на 2010 р. Законом Ук-
раїни «Про Державний бюджет України на 2010
рік» надання фінансової підтримки фермерсь-
ким господарствам передбачено лише на по-
воротній основі в сумі 15 млн грн із спеціаль-
ного фонду державного бюджету, або 15,5%
обсягу наданої підтримки в 2009 р., а також
передбачено постановами Уряду надання та-
ких кредитів зі Стабілізаційного фонду в сумі
40 млн грн. Такий обсяг виділених коштів з дер-
жавного бюджету здатний забезпечити лише
дрібні фермерські господарства з площею сіль-
ськогосподарських угідь до 100 га пільговими
кредитними ресурсами в обсязі 576 грн на одне
господарство.
Однією з найважливіших проблем розвитку

фермерських господарств є забезпечення їх
малогабаритною сільськогосподарською техні-
кою. При недостатньому технічному забезпе-
ченні фермерських господарств роботи викону-
ються несвоєчасно, тому зменшується обсяг
виробництва продукції, а отже, і величина при-
бутку (доходу).
Із державного бюджету в останні три роки

компенсувалось 30 % витрат, пов’язаних з при-
дбанням першого трактора, комбайна, вантаж-
ного автомобіля за умови їх подальшої експлу-
атації фермерським господарством не менш як
три роки з моменту державної реєстрації.
Трактори тягового класу 1,4 тс, вироблені в

Україні, не відзначаються високою якістю. Вра-
ховуючи те, що Україна вступила до СОТ, фер-
мерським господарствам як і іншим сільсько-
господарським виробникам, необхідно забез-
печити виробництво конкурентоздатної сільсь-
когосподарської продукції, що можна зробити
лише за умови використання новітніх техно-
логій її виробництва, а також сучасної високо-
ефективної сільськогосподарської техніки.
Відповідно до статистичних даних щодо на-

явності сільськогосподарської техніки у фер-
мерських господарствах, станом на 01.01.2009 р.
у власності господарств знаходилось 62443
одиниці техніки [4]. За останні 3 роки із держав-
ного бюджету компенсовано та надано кредитів
на придбання 1503 одиниць техніки або 2%

Державна фінансова
підтримка фермерського підприємництва

Рис. 2. Динамі а зміни площі сільсь о оспо-
дарсь их ідь орист ванні фермерсь их
осподарств
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Рис. 3. Динамі а надання з державно о бюд-
жет фінансової підтрим и фермерсь им ос-
подарствам
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наявної в господарствах, з них 426 вітчизняного
виробництва на суму 16755,8 тис. грн та 1077
— іноземного виробництва на суму 81574,3 тис.
грн. У структурі придбаної техніки переважають
трактори та зернозбиральні комбайни інозем-
ного виробництва, що свідчить про надання
фермерськими господарствами суттєвої пере-
ваги техніці іноземного виробництва.
Обмеження до 2011 р. суми пільгового кре-

диту в обсязі 100 тис. грн в умовах некредиту-
вання комерційними банками сільськогоспо-
дарських товаровиробників останнім часом та-
кож не сприяло ефективному розвитку та вико-
ристанню коштів державного бюджету.
Також досить складною була сама процеду-

ра одержання фінансової підтримки на безпо-
воротній основі, яка надається на умовах кон-
курсного відбору.

Державна фінансова
підтримка фермерського підприємництва

1. Закон України «Про фермерське господар-
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Держава має вдосконалити порядок вико-
ристання коштів та забезпечити рівний до-
ступ до фінансової підтримки фермерських
господарств, з метою забезпечення їх ефек-
тивного розвитку. А враховуючи також те,
що в 2010 р. фінансова підтримка на безпо-
воротній основі державним бюджетом взагалі

Висновки

не була передбачена, а пільгове кредитуван-
ня зведено до мінімуму, постає питання пріо-
ритетної спрямованості державної політики
на розвиток українського села та фермер-
ства, як однієї з основних форм господарю-
вання на селі, та вирішення соціальних про-
блем його мешканців.
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Технологія виробництва сирів з термокислот-
ним зсіданням молока, виготовлених традицій-
ним способом, не передбачає використання у
процесі їх виробництва молочнокислої мікрофло-
ри. Висока температура обробки молока на стадії
коагуляції білків призводить до зниження чисель-
ності молочнокислої мікрофлори у сирній масі.
Одним із способів збагачення сирної маси молоч-
нокислою мікрофлорою є процес її ферментації.
Дія молочнокислої мікрофлори в сирній масі

змінює рівень активної кислотності, стимулює
біохімічні процеси у виробництві сиру, впливає на
його органолептичні показники, тобто активно
бере участь у формуванні показників якості гото-
вого продукту.
Одними з найхарактерніших показників якості

сирів є вміст у них розчинного азоту і незамінних
амінокислот. Незамінні амінокислоти і розчинний
азот утворюються в сирі під час його визрівання,
у процесі гідролізу білка, за сприяння молочно-
кислої мікрофлори. Тому збагачення молочнокис-
лою мікрофлорою термокислотної сирної маси
позитивно впливає на органолептичні показники
готового продукту.
З огляду на це проведено ряд досліджень, що

дало змогу визначити раціональні режими фер-
ментації сирної маси з термокислотним зсіданням
білків молока та визначити їх вплив на якісні по-
казники готового продукту.
Мета досліджень — установити вплив тем-

пературних режимів ферментації на фізико-
хімічні, мікробіологічні та органолептичні показни-
ки сиру з термокислотним зсіданням білків моло-
ка.
Матеріали та методи дослідження. Об’єкта-

ми досліджень були сирна маса, одержана спо-
собом термокислотного зсідання білків молока та
середовище ферментації, в якому змінювали
температуру та чисельність молочнокислої
мікрофлори.
Під час досліджень контролювали активну кис-

лотність сирної маси, титровану кислотність і чи-
сельність молочнокислої мікрофлори в середо-
вищі ферментації та його температуру.
У досліджуваних зразках сирів визначено ма-

сову частку вологи, активну кислотність, вміст
хлориду натрію, підраховано чисельність молоч-
нокислої мікрофлори (КУО/г) та проведено орга-
нолептичну оцінку ферментованих сирів. У роботі
застосовано традиційні фізико-хімічні та мікробіо-
логічні методи досліджень.

УДК 637.3
© 2011

Г.Ф. Калмикова
Технологічний інститут
молока та м’яса НААН

* Науковий керівник —
кандидат технічних наук
Ю.Т. Орлюк 

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ФЕРМЕНТАЦІЇ
НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
ТЕРМОКИСЛОТНОГО СИРУ*

Визначено вплив режимів ферментації на фізи о-
хімічні, мі робіоло ічні та ор анолептичні
по азни и сир з термо ислотним зсіданням
моло а.

Масову частку вологи визначено методом ви-
сушування наважки у сушильній шафі згідно з
ГОСТ 3626—73. Активну кислотність визначено
електрометричним методом згідно з ГОСТ
26781—85 за допомогою рН-метра з похибкою
вимірювання 0,05 од. рН і вміст хлориду натрію
згідно з ГОСТ 3627—81.
Результати досліджень. Основою процесу

ферментації термокислотної сирної маси є дифу-
зійно-осмотичні процеси, які відбуваються між
середовищем ферментації та водною частиною
сирної маси. Внаслідок цього у сирну масу пере-
ходить біологічно активне середовище (середо-
вище ферментації) збагачене молочнокислою
мікрофлорою, з його ферментативними система-
ми та продуктами життєдіяльності мікроор-
ганізмів. Із сирної маси в середовище переходить
частина водорозчинних з’єднань (хлориду натрію
та ін.).
Інтенсивність і спрямованість дифузійно-осмо-

тичних процесів залежить від умов їх проведен-
ня (температурних режимів, тривалості процесу,
кислотності середовища ферментації, чисель-
ності молочнокислої мікрофлори в середовищі
ферментації та інших факторів).
Дослідження впливу температурних режимів

ферментації на фізико-хімічні, мікробіологічні та
органолептичні показники проводили за кислот-
ності середовища ферментації 130°Т, тривалості
процесу — 24 год, співвідношення сирної маси і
середовища ферментації 1:2 та чисельності мо-
лочнокислої мікрофлори в середовищі фермен-
тації 9.107 КУО/г.
Тривалість процесу ферментації сирної маси

за різних температур вплинула на фізико-хімічні,
мікробіологічні та органолептичні показники про-
дукту. Визначено зміни фізико-хімічних показників
сиру в процесі ферментації (табл. 1).
Уміст вологи у сирній масі перед фермента-

цією становив 56,6, хлориду натрію — 1,8%. У
процесі ферментації відбулося підвищення вмісту
вологи і зниження вмісту хлориду натрію. Фер-
ментація сиру за температури 10°С підвищила
його вологість на 0,9%, 20°С — на 2,2 і за 30°С
— на 4% порівняно з її вмістом у сирній масі до
ферментації.
Масова частка хлориду натрію у сирі з термо-

кислотним зсіданням білків молока залежно від
температури ферментації знизилась на 0,2; 0,3
та 0,5% відповідно.
Перед ферментацією величина активної кис-
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Вплив режимів ферментації на
основні показники якості термокислотного сиру

лотності термокислотної сирної маси становила
5,61 од. рН. У процесі ферментації відбулося зни-
ження величини активної кислотності термокис-
лотної сирної маси за всіх температурних ре-
жимів. Зміна температурних режимів процесу
ферментації вплинула на чисельність молочно-
кислої мікрофлори у термокислотній сирній масі.
З підвищенням температури ферментації молоч-
нокисла мікрофлора проникала у сирну масу ак-
тивніше (табл. 2).
Зміни фізико-хімічних показників термокислот-

ного сиру, які відбулися в процесі його фермен-
тації, істотно вплинули на органолептичні показ-
ники продукту (табл. 3).
За результатами досліджень установлено, що

підвищення температури ферментації понад
20°С призводить до погіршення органолептичних
показників готового продукту, тобто починає про-

1. Вплив температ ри ферментації на фізи о-хімічні по азни и сир

2. Вплив температ ри ферментації на чисельність молочно ислої мі рофлори сирній масі

10 20 30

Чисельність молочнокислої мікрофлори (КУО/г)
залежно від температури ферментації, °СПоказник

Молочнокисла мікрофлора 7,8·106 3,2·107 1,1·108

10 Смак і запах виражений кисломолочний, з ніжною і пластичною консистенцією
20 Смак і запах кисломолочний зі злегка м’якою консистенцією
30 Смак і запах кислий з надто м’якою консистенцією

3. Вплив температ ри ферментації на ор анолептичні по азни и термо ислотно о сир
Температура
ферментації, °С

Органолептичні показники

гресувати кислий смак, а консистенція стає за-
надто м’якою.
Дослідження режимів процесу ферментації

сиру з термокислотним зсіданням білків молока
дало змогу визначити їх вплив на показники якос-
ті готового продукту. Змінюючи температуру се-
редовища ферментації, можна змінювати біо-
хімічні, фізико-хімічні, мікробіологічні та органо-
лептичні показники готового продукту.
Проведеними дослідженнями визначено, що

у сирів з термокислотним зсіданням білків моло-
ка, температура ферментації яких становила
10°С, за кислотності середовища ферментації
130 °Т, чисельності молочнокислої мікрофлори
9.107 КУО/г, тривалості процесу ферментації
24 год і співвідношенні маси сиру та середовища
ферментації 1:2 був виражений кисломолочний
смак і ніжна, пластична консистенція.

Визначені режими ферментації дають змо-
гу збагатити сирну масу молочнокислою
мікрофлорою, яка позитивно змінює показни-
ки якості термокислотного сиру як продукту
харчування. У результаті проведених дослі-
джень розроблено спосіб отримання фермен-

Висновки

тованої сирної маси на основі термокислот-
ної коагуляції білків молока. Визначено раціо-
нальний температурний режим процесу фер-
ментації, який забезпечує отримання фермен-
тованої білкової маси з поліпшеними
органолептичними показниками.
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Масова частка вологи, % 57,5 58,8 60,6
     »         »     хлористого натрію, % 1,6 1,5 1,3
Активна кислотність, од. рН 5,26 5,1 4,85
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Фізико-хімічні показники сиру залежно від температури ферментації, °С
Показник
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Постановка проблеми. Посилення конку-
ренції на вітчизняному ринку молочної про-
дукції характеризується тим, що переробні під-
приємства функціонують в умовах агресивно-
го і нестабільного зовнішнього середовища.
Трансформація конкурентних відносин зумов-
лена активним уходженням на ринок нових
учасників, зокрема і зарубіжних, підвищенням
якісних вимог і запитів споживачів до продукції,
що призводить до постійної зміни конкурентних
позицій вітчизняних товаровиробників. За цих
умов головним завданням підприємства стає
впровадження науково обґрунтованих підходів
до управління перевагами, що дають змогу за-
безпечити стабільне конкурентне положення
суб’єкта у стратегічній перспективі.
Аналіз останніх досліджень. Розвиток кон-

куренції, конкурентних переваг і забезпечення
конкурентоспроможності підприємств, у тому
числі в аграрній сфері та молокопродуктовому
комплексі, розглянуто у працях Л.В. Балабано-
вої [1], Н.В. Войтович [2], С.М.Кваші [3], 
Д.Ф. Крисанова [4], Н.В. Куденко [5], Т.Л.  Мос-
тенської [6], Т.В Хворост [7] та ін.
Методи дослідження. Використано сукуп-

ність наукових прийомів абстрактно-логічного
методу (індукція й дедукція, аналіз та синтез,
аналогії і зіставлення, формалізації та моделю-
вання) — для опрацювання теоретичних поло-
жень формування конкурентних переваг моло-
копереробних підприємств; комплексні методи
оцінки конкурентних переваг молокоперероб-
них підприємств — при визначенні конкурент-
ної позиції підприємств на регіональному ринку.
Мета статті — визначити конкурентні позиції

молокопереробних підприємств на регіональ-
ному ринку молокопродукції та обґрунтувати
напрями їхнього посилення.
Результати досліджень. Початковим ета-

пом дослідження є визначення потенційної кон-
курентоспроможності підприємств, що характе-
ризує можливість суб’єктів конкурувати в сучас-
них умовах за рахунок власних внутрішніх
можливостей. Для встановлення максимальних
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і мінімальних меж значень факторних критеріїв,
значення їхньої вагомості, визначення характе-
ру впливу критеріїв на привабливість зовніш-
нього середовища, було сформовано експерт-
ну групу, до складу якої увійшли 10 провідних
фахівців маркетингових і збутових підрозділів
регіональних молокопереробних підприємств.
Опитування групи здійснювалося письмово за
спеціально розробленою анкетою. В якості міри
узгодженості думок експертів використовував-
ся коефіцієнт конкордації.
Установлено, що за середнього рівня при-

вабливості зовнішніх умов функціонування мо-
локопереробних підприємств можливості роз-
витку внутрішнього потенціалу представників
можуть значно варіювати у межах виділеної
позиційної області. Визначення потенційного
рівня конкурентоспроможності молокоперероб-
них підприємств дає змогу перейти до деталь-
ного аналізу природи переваг, що утримують-
ся, визначаючи реальні конкурентні можливості
підприємства.

 З метою забезпечення конкурентоспромож-
ності молокопереробних підприємств на ринку
треба не лише перевершувати конкурентів із
позиції ефективнішого використання внутріш-
нього потенціалу, а й володіти гнучкою, адап-
тивною реакцією на зовнішні можливості та за-
грози. Отже, потрібно розробити відповідні ре-
альній ситуації науково-методичні методи до
формування та розвитку конкурентних переваг
підприємств молокопереробної галузі.
Необхідність забезпечення відповідності

властивостей молочної продукції вимогам пев-
них груп споживачів ставить перед регіональ-
ними виробниками завдання формування сег-
ментно-орієнтованої асортиментної політики та
відповідного позиціювання продукції. Деталь-
ний аналіз споживчого сектору ринку молочної
продукції Київської обл. дає змогу характери-
зувати сукупність регіональних споживачів як
диференційовану структуру, представники ос-
новних груп якої істотно відрізняються за соці-
ально-економічними характеристиками та ма-
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ють індивідуальні споживчі переваги. За таких
умов підвищується значимість дослідження
вподобань окремих груп споживачів, спрямова-
них на порівняльну оцінку конкурентних пере-
ваг молочної продукції. Передбачена комплекс-
на методика, що базувалася на визначенні оці-
ночного профілю «ідеального продукту», дає
можливість дати індексну оцінку переваг мо-
лочної продукції для кожного сегмента спожи-
вачів регіонального ринку.
На основі вивчення характеристик різних

груп споживачів за допомогою кривих витрат
Енгеля та динаміки коефіцієнтів еластичності
між децільними групами регіональна сукупність
споживачів була поділена на 6 груп, диферен-
ційованих за місцем проживання та рівнем ку-
півельної спроможності (І, ІІ, ІІІ групи — міські
жителі з низьким, середнім, і високим рівнем
купівельної спроможності відповідно).
Дослідження груп параметрів здійснювало-

ся в розрізі всіх видів продукції, які наявні на
регіональному ринку (вершки, сири тверді,
йогурти, морозиво, сметана, масло, кисломо-
лочна продукція, сири свіжі та кисломолочні,
молоко). Купуючи конкретні молочні продукти,
покупець здійснює порівняльну оцінку її де-
термінуючих характеристик. Необхідною умо-
вою проведення наступної стадії дослідження
є визначення складу оціночних параметрів,
який полягає у зборі емпіричної інформації
шляхом проведення письмового опитування
респондентів з допомогою спеціально розроб-
леної анкети.

Оцінка конкурентних переваг
підприємств молокопереробної галузі

У процесі подальшої обробки отриманої ем-
піричної інформації були сформовані оціночні
профілі для кожного з досліджуваних спожив-
чих сегментів. Одержані результати вказують
на строкатість в оцінках параметрів, що пояс-
нюється взаємозв’язком між рівнями вимог спо-
живачів до властивостей молочної продукції та
добробуту населення.
Розрахунок індексних показників оцінки про-

дукції підприємств — універсальних аутсай-
дерів дав можливість провести позиціювання
суб’єктів господарювання у матриці й ідентифі-
кувати типи переваг. Так, нами встановлено
ціновий характер конкурентних переваг вироб-
ників. Незважаючи на високий рівень якісних
характеристик, продукція практично всіх під-
приємств задовольняє вимоги споживачів із
середнім рівнем купівельної спроможності.
Результати проведеної оцінки конкурентних

переваг на прикладі ПрАТ «Богуславський мас-
лозавод» свідчать про середню величину
конкурентного потенціалу підприємства, що
відповідає середньому рівню потенційної кон-
курентоспроможності суб’єкта у матриці «при-
вабливість зовнішнього середовища — кон-
курентний потенціал переробного підприєм-
ства» (Ірк = 0,33; Ірк = 0,30). Подібна позиція
характеризує нестійке положення підприєм-
ства, що має обмежені можливості подальшо-
го розвитку.
З метою аналізу фактичних конкурентних

переваг підприємства здійснено вимір основних
параметрів молочної продукції ПрАТ «Богус-
лавський маслозавод» і здійснено розрахунок
підсумкових індексних показників оцінки. На
рисунку представлено матричне позиціювання
отриманих індексів оцінки конкурентних пере-
ваг молочної продукції підприємства.
Цільовими сегментами споживачів підприєм-

ства є покупці з середнім рівнем купівельної
спроможності, які сприймають продукцію під-
приємства як таку, що має цінову перевагу.
Споживачі з високим рівнем купівельної спро-
можності, які розміщені у тому cамому квадраті,
виділяють переваги, які є менш вираженими
через низьку оцінку якісних параметрів. Най-
менш забезпечені прошарки населення (І і ІV
групи) ідентифікують продукцію як високодифе-
ренційовану за своїми властивостями та нада-
ють перевагу низьким цінам.

Матриця оцін и он рентних перева молоч-
ної прод ції ПрАТ «Бо славсь ий маслоза-
вод»: — сметана; — масло; — исло-
молочна прод ція; ××××× — моло о; — сир
свіжий та исломолочний

Відсутність переваг

Індекс вартісних параметрів (Ір)

Перевага диференціації

Індекс якісних
параметрів

(Іq)

Перевага низьких
витрат

Поєднання
переваг

диференціації
та низьких
витрат

Аналіз конкурентних позицій переробних
підприємств, що входять до складу групи уні-
версальних аутсайдерів, і характеру створю-
ваних ними переваг дає змогу зробити ряд
висновків. Так, належність до однієї із стра-
тегічних груп передбачає загальний для да-
ного типу конкурентів механізм формування
переваг. На основі результатів проведеного

Висновки

аналізу фактичних конкурентних переваг ус-
тановлено високий та середній рівень при-
вабливості цінових і якісних характеристик
продукції для регіональних споживачів.
Поточні ринкові позиції представників гру-

пи характеризуються нестійкою ринковою
позицією, яка залежить від мінливості
зовнішніх умов діяльності. У зв’язку з цим, об-
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Оцінка конкурентних переваг
підприємств молокопереробної галузі

межені можливості подальшого розвитку при-
зводять до необхідності обґрунтованого ви-
бору концепції стратегічного розвитку моло-
копереробного підприємства. Одержані ре-

1. Балабанова Л.В. Маркетингове управління
конкурентоспроможністю підприємств, стратегіч-
ний підхід: [моногр.]/Л.В. Балабанова, В.В. Холод.
— Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 294 с.

2. Войтович Н.В. Формування і реалізація мар-
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підприємств/Н.В. Войтович//Вісн. НУВГП. — 2006.
— № 4(36). — С. 34—40.
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2003. — № 10. — С. 79—85.

4. Крисанов Д.Ф. Інноваційний фактор розвит-
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ми: монографія/Н.В. Куденко. — К.: КНЕУ, 2002. —
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зультати аналізу і оцінки конкурентних пере-
ваг є базовим етапом розробки концепції кон-
курентного розвитку переробних
підприємств у довгостроковій перспективі.

ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ
МОЛОЧНЕ  СКОТАРСТВО  ІТАЛІЇ

Італія — індустріально-аграрна країна, яка за обсягом промислового виробництва входить
до числа 10 найбільш розвинених країн світу. За стандартами ЄС сільське господарство недо-
статньо ефективне. Середній розмір ферм — 7 га.
Загальне поголів’я корів молочних порід в Італії з 2001 по 2008 р. скоротилося майже на 15%,

кількість ферм з їх розведення — на 36,8 % за збільшення середнього розміру стада на 34,6%.
У 2008 р. у країні у 40207 стадах (фермах) налічувалось 1831000 корів за середнього розміру
стада 45,5 корови. Частка підконтрольних корів при цьому зросла з 60% у 2001 до 73% — у
2008 р.
Молочне скотарство Італії репрезентоване п’ятьма основними породами (таблиця).

Найпоширенішою і високопродуктивною є Італійська фризька порода. За останні 10 років се-
редній надій корів цієї породи підвищився на 437 кг, уміст жиру в молоці — на 0,12%, білка —
на 0,09 за одночасного збільшення підконтрольного поголів’я на 3,6%. Лідером за вмістом жиру
і білка в молоці лишається італійська бура порода.

Ю.П. Полупан, М.С. Гавриленко, кандидати сільськогосподарських наук
Інститут розведення і генетики тварин НААН

Підконтрольне поголів’я і продуктивність корів основних порід Італії
(за матеріалами ICAR)

Італійська фризька 2010 678917 8961 3,65 3,30 623

2001 655096 8524 3,53 3,21 575

Італійська бура 2010 63046 6816 3,96 3,52 510

2001 89268 6172 3,89 3,42 415

Італійська червона шута 2010 38027 6404 3,87 3,42 467

2001 30970 5847 3,89 3,39 426

Валдостанська червона шута 2010 7969 3660 3,50 3,32 250

2001 10300 3512 3,51 3,25 237

Сіра альпійська 2010 6678 4823 3,72 3,35 341

2001 6231 4631 3,76 3,34 329

Продуктивність за 305 днів

жир + білок, кгнадій, кг жир, % білок, %
Порода Рік

Підконтрольне
поголів’я,
корів
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Всі підприємства, які виступають складовою
частиною національної ринкової економіки, в за-
лежності від їх розміру за загальноприйнятою
термінологією діляться на три групи: великі, се-
редні і малі. Кожна із цих груп має свої специфічні
інтереси, що визначають стратегію їх економіч-
ної поведінки, відношення до проведення дер-
жавної політики, до проблем соціально-економіч-
ного, політичного і національного характеру та
формування системи управління. У цьому зв’яз-
ку виникає необхідність докладного вивчення й
оцінки тенденцій розвитку малих підприємств у
сільських поселеннях, особливостей управління
їх діяльністю, що стає основою для розробки
управлінських рішень відносно цієї форми госпо-
дарювання.
Дослідженню функціонування малих форм

господарювання в сільських поселеннях України
присвячені праці вітчизняних учених, зокрема
М. Маліка, С. Дем’яненка, В. Горьового, В. Збар-
ського, В. Зіновчука, З. Варналія, Л. Вороніної,
О. Гаврилюка, В. Гейця, П.С. Березівського,
В. Онищенка, І. Прокопи, С. Реверчука, І. Черве-
на, В. Юрчишина та ін.
Результати дослідження. До малих підпри-

ємницьких структур здебільшого відносять малі
підприємства, фірми, фермерські господарства
тощо, які, маючи власність, існують самостійно і
не домінують у своїй сфері діяльності. В Госпо-
дарському кодексі України, Законі України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни з питань регулювання підприємницької ді-
яльності від 18.09.2008 р. № 523—VI, малими
означені підприємства, у яких середня чисель-
ність працівників за звітний (фінансовий) рік не
перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від
реалізації продукції за цей період не перевищує
70 млн грн. Тобто, названі законодавчі акти роз-
ширили базу віднесення підприємств до малих по
одному із критеріїв: обсягу валового доходу — з
500 тис. євро до 70 млн грн. На практиці, через
складність розрахунку на рівні підприємства по-
казника валової доданої вартості за видами еко-
номічної діяльності, для визначення основного
виду економічної діяльності застосовують показ-
ники: обсяг реалізованої продукції (товарів та по-
слуг), оскільки цей показник є найбільш універ-
сальним для різних видів економічної діяльності;
середня кількість працівників.

УДК 338.432 (439):334.
012.64
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А.В. Збарська
НУБіП України
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УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ СІЛЬСЬКИХ
ПОСЕЛЕНЬ*

Обґр нтовано теорети о-методичні підходи щодо
вдос оналення правління малими
підприємствами в сільсь их поселеннях У раїни.
Установлено, що значна ва а в малом
підприємництві онцентр ється на процесі
прийняття правлінсь их рішень.
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Статистична інформація показників розвитку
малих підприємств за 2006 р. і наступні роки на-
водиться з урахуванням зазначених змін.
Малі сільськогосподарські підприємства мають

свої особливості — можливість швидкого реагу-
вання на зміни кон’юнктури ринку, проте вироб-
ництво нових видів продукції здебільшого по-
в’язане з використанням сільськогосподарських
угідь, а звідси — неспроможність у короткі термі-
ни відтворити капітал, переключаючи його з од-
нієї сфери діяльності в іншу, проникаючи в нові
ринкові ніші. Існування незалежних суб’єктів ма-
лого підприємництва створює конкурентне се-
редовище, крім того, по закону переходу кількості
в якість, велика кількість малих підприємств за-
безпечує виникнення крупних фінансово потуж-
них фірм, що підвищує економічну міць держа-
ви. У зв’язку з цим, для малих підприємств по-
трібний, з одного боку, гнучкий і юридично
спрощений порядок створення, реорганізації, лік-
відації, а з іншого боку — сучасне, науково об-
ґрунтоване управління.
Мале підприємництво в Україні є не тільки не-

обхідною ланкою в ринковій економіці, а й істот-
ним елементом у соціальному перетворенні сус-
пільства, тому що в значній мірі сприяє створенню
середнього класу, забезпечує політичну стабіль-
ність і демократичний розвиток держави. Водно-
час слід зазначити, що частка малих та середніх
підприємств у валовому внутрішньому продукті
нашої держави становить близько 10%, а в краї-
нах з розвиненою ринковою економікою — в ме-
жах 50—65%. У США роздрібна торгівля майже
на 100% здійснюється малим підприємництвом.
Малі підприємства сільських поселень за свої-

ми фінансовими і комерційними можливостями
істотно вирізняються від можливостей і характе-
ристик крупних і навіть середніх підприємств. Це
зумовлює особливості управління малим підпри-
ємництвом загалом і в сільських поселеннях, зок-
рема.
Існують різні підходи стосовно визначення міс-

ця, ролі та управління малими формами госпо-
дарювання в сучасних економічних системах. Діа-
пазон цих поглядів досить широкий — від само-
стійної та провідної ролі малого бізнесу, до
уявлень про другорядність, тобто повністю підпо-
рядкованих функцій малих економічних форм
крупним корпораціям. Виходячи із функціональ-
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ного підходу діяльності малих підприємств, його
керівник виконує кожну функцію самостійно:
фінансову (I), виробничу (V), кадрову (II), матері-
ально-технічного постачання (III), маркетингу і
загального управління фірмою (IV) [8].
Модель управління фермерським господар-

ством складається з 2-х блоків: а) макросередо-
вище — економічні, правові, політичні, соціаль-
но-економічні, технологічні, географічні умови
діяльності; б) мікросередовище — інституціо-
нальна система. Вона показує фермерське
підприємництво з його 5-ма основними функція-
ми, 4 із яких (фінанси, маркетинг, кадри і матері-
ально-технічне постачання) передбачають відно-
сини фермера-менеджера із зовнішніми блоками.
Ці інститути становлять безпосереднє середови-
ще діяльності фермерського господарства або
«мікрорівень». Виробнича функція з її «ноу-хау»
становить внутрішнє середовище бізнесу. Су-
купність ринків: фінансів (I); праці (II); сировини
та машин (III); товарної продукції (IV) — станов-
лять ринкове середовище фермерського госпо-
дарства або його «макрорівень».
Щодо фермера як керівника господарства, то,

виходячи із наведеної вище моделі, йому в цих
умовах доводиться одночасно «носити 5 капе-

Управління малими
підприємствами сільських поселень

люхів». Тобто, самому вирішувати всі 5 функцій
щодо управління фермерським господарством.
Важко тлумачити, яка із наведених функцій для
фермера має найважливіше значення. На наш
погляд, всі вони мають рівнозначне значення і є
елементами одного ланцюга.
Таким чином, нашим підприємцям-менедже-

рам необхідні розробки, які враховують специфіку
становлення і розвитку малого бізнесу в Україні,
а також зокрема Росії.
Водночас варто зазначити, що питання управ-

ління малими підприємствами у вищенаведених
працях розглядаються не в достатній мірі і май-
же не досліджуються управлінські аспекти малих
сільськогосподарських підприємств. Зокрема,
останні в галузевій структурі діючих малих
підприємств Черкащини в 2009 р. становили 20—
50% (таблиця) [1—9].
Аналіз статистичних даних функціонування

малих підприємств Черкаської області свідчить,
що близько 20% зареєстрованих малих
підприємств на селі не працює. Це є переконли-
вим доказом того, що в кожному п’ятому малому
підприємстві недостатньо розвинений менедж-
мент, що негативно позначається на розвитку їх
комерційно-господарської діяльності.

Кількість малих підприємств, одиниць 114 105 110 115 2109 2215
Кількість зайнятих працівників, осіб —
усього 50 1013 1060 1090 18705 18481
те саме у % до загальної кількості 18,9 27,6 31,0 45,6 28,1 35,6
у тому числі найманих працівників 911 946 991 1032 17888 17386
те саме на 1 підприємство, осіб 8 9 9 9 8 8
Середньомісячна зарплата найманих
працівників, грн 486,5 1051,4 462,3 993,5 498,1 917,7
Обсяг реалізованої продукції (робіт,
послуг), млн грн 32,6 75,1 71,8 224,0 1312,7 2206,8
те саме у % до загального обсягу району 10,0 7,2 23,4 45,4 25,9 29,9
Обсяги реалізованої продукції (робіт,
послуг) на одного зайнятого працівника,
тис. грн 34,3 74,1 67,7 205,5 70,2 119,4
Операційні витрати на одиницю
реалізованої продукції, грн 105,6 108,7 100,9 102,7 103,33 109,54
Фінансові результати від звичайної
діяльності до оподаткування, тис. грн 558,2 7359,8 76,4 5499,9 –2340,1 +31131,6
Чистий прибуток, тис. грн 391,0 7175,2 –83,0 5061,3 –2111,1 +22524,9
Рентабельність всієї діяльності, % 1,4 8,8 –3,2 2,2 –12,4 +11,3

* Дані: Діяльність малих підприємств. Статистичний збірник за 2009 рік. — Черкаси: Головне управління Держ-
комстату України в Черкаській області, 2010. — 169 с.

Основні е ономічні по азни и малих підприємств Чер ащини, 2006—2009 рр.*

Показник

Район Область (без міст
обласного

підпорядкування)Шполянський Монастирищенський

2006 2009 2006 2009 2006 2009

Діяльність у сфері малого підприємництва
потребує творчого підходу до менеджменту,

Висновки

то справжній підприємець є управлінцем і вод-
ночас стимулятором усього науково-техніч-
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Управління малими
підприємствами сільських поселень

ного прогресу, бо саме така безперервна ви-
нахідливість і відданість до інновацій змушу-
ють його потенційних конкурентів або сліду-
вати його прикладу і перевершувати підні-
маючи ставки у «грі» — перегонах під назвою
«конкуренція», або, стартувавши у ній, одра-
зу ж програвати, так і не досягнувши мети.
Тому, значна увага у малому підприємництві
концентрується на процесі прийняття управ-
лінських рішень.  Особливого значення в сис-
темі організації ефективної діяльності у під-
приємництві набуває побудова та впровад-

ження власної стратегії, що фундаменталь-
но має бути підкріплена відповідними принци-
пами. Такими принципами в малих підприєм-
ствах виступають, насамперед: орієнтація
на економічні інтереси його власника; багато-
варіантність можливих напрямків розвитку,
яка обумовлюється динамічністю зовнішньо-
го середовища; безперервність та комплекс-
ність розробки стратегії; узгодженість стра-
тегічних рішень за окремими напрямка-
ми діяльності господарюючого суб’єкта,
видами ресурсів, функціями тощо.

1. Малий бізнес та підприємництво в ринкових
умовах господарювання: Навч. посіб./За ред.
Л.І. Вороніної. — К.: ЄУФІМБ, 2001. — 307 с.

2. Статистичний щорічник Черкаської області
за 2009 р. — Черкаси: Головне управління стати-
стики у Черкаській обл., 2010. — 547 с.

3. Діяльність малих підприємств: Статистич-
ний збірник за 2009 рік. — Черкаси: Головне
управління статистики у Черкаській обл., 2010. —
169 с.

4. Регіональний розвиток Черкаської області за
2009 рік: Статистичний збірник. — Черкаси: Голов-
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— 391 с.
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ємств Черкаської області: Статистичний збірник. —
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каській обл., 2010. — 237 с.

6. Діяльність суб’єктів малого підприємництва:
Статистичний збірник за 2009 рік. — К.: Держком-
стат України, 2010. — 185 с.
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перспективи розвитку); за ред. М.В. Зубця,
П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федо-
рова. — К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. — 1008 с.

8. Збарський В.К., Горьовий В.П. Проблеми по-
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Одним із джерел забруднення ґрунтів важ-
кими металами, за відсутності підприємств важ-
кої чи хімічної промисловості, є викиди авто-
транспорту. Накопичення ВМ у ґрунті безпеч-
но лише до того часу, поки рослини здатні
протистояти їх транслокації у свій організм.
Акумуляція ВМ у рослинах призводить до по-
рушення фізіолого-біохімічних процесів, при-
гнічення росту, зниження продуктивності рос-
лин, а в разі досягнення летального рівня від-
мирають окремі органи або вся рослина [2].
Мета досліджень — вивчити вплив важких

металів — Pb, Cu, Zn, Fe та їх суміші на фізіо-
лого-біохімічні, агробіологічні показники розвит-
ку винограду, урожайність та його якість.
Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проведено на виноградниках ДП ДГ
«Таїровське» на технічному сорті Сухолиман-
ський білий. Рік висадки — 1983, схема садін-
ня кущів — 3,5×1,5 м, формування — двосто-
ронній горизонтальний кордон з висотою штам-
бів 80—90 см. Тип ґрунту — чорнозем
південний малогумусний важкосуглинковий на
карбонатному лесі.
Обліковими кущами були рослини приблиз-

но однакові за силою росту та елементами пло-
доношення. Навантаження на них корегували
вічками, пагонами та суцвіттями. Зокрема, на
кущах залишали по 30 пагонів, із співвідношен-
ням плодових пагонів до безплідних 5:1. На
кожному плодовому пагоні залишали по одно-
му грону. Ряди з обліковими кущами були за-
хищені двома захисними рядами, а облікові
рослини мали по 2 захисних кущі.
В умовах польового досліду було змодельо-

вано забруднення ґрунту ВМ у дозі 5-ти гранич-
но допустимих концентрацій (ГДК). На початку
фази цвітіння винограду облікові кущі однора-
зово заливали розчином солей ВМ: Pb(NO3)2,
Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2 та їхньою суміш-
шю. Внесення розчину ВМ у ґрунт відбувалось
з 4-х сторін куща на глибину 30—35 см.
Кількість робочого розчину на 1 кущ — 10 л. На
контролі застосовували чисту воду без дода-
вання ВМ.
Відбір рослинного матеріалу здійснювали з

нормально розвиненого однорічного приросту,
без видимих механічних ушкоджень та уражень
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Вивчено вплив важ их металів на фізіоло ічні,
а робіоло ічні по азни и розвит вино рад
та йо о врожайність. Зо рема, при ніч ються
ріст і розвито вино радної рослини, зниж ється
врожайність та по ірш ється я ість вино рад .

шкідниками і хворобами. Повторність досліду
— 3-разова.
У період проведення досліджень були вико-

нані такі аналізи та обліки:
визначення фізіолого-біохімічних показників

розвитку рослин: уміст пігментів — ацетоновим
методом за Т.М. Годневим [4], інтенсивність
дихання листків — за методикою Бойсен-Йен-
сена [6], показники водного режиму — методом
Л.І. Сергеєва і К.О. Сергеєвої [7];
агробіологічні показники розвитку: довжина

(см), діаметр пагонів (мм), об’єм їх приросту
(см3), ступінь визрівання пагонів (%), площа 1-го
листка (см2) та листкової поверхні (дм2) — ам-
пелометричним методом С.О. Мельника і
В.І. Щигловської [1];
показники врожаю: маса грона (г) і урожаю

з куща (кг), якість соку — цукристість (г/100 см3)
— рефрактометричним методом, кислотність
(г/дм3) — потенціометричним методом [1].
Результати та їх обговорення. У дослі-

дженнях установлено, що під впливом важких
металів уміст пігментів у листках дослідних
рослин знижувався (табл. 1).
Так, свинець у дозі 5 ГДК призводив до зни-

ження вмісту хлорофілу а на 17,4%, хлорофі-
лу b — 29,1, каротиноїдів — на 21%, порівня-
но з контролем. Ці дані свідчать про більшу
лабільність хлорофілу b через меншу стабіль-
ність цього пігменту або руйнування елементів
ультраструктури хлоропластів, потрібних для
його утворення.
Отримані результати узгоджуються з да-

ними багатьох дослідників [3, 5, 8], які визна-
чили, що під впливом ВМ у рослинах більше
пригнічується синтез хлорофілу b, ніж хлоро-
філу а.
Під впливом міді у дозі 5 ГДК уміст пігментів

у листках винограду змінювався так: уміст хло-
рофілу а знижувався на 19,4%, хлорофілу b —
32,5, каротиноїдів — на 25,4% щодо контролю.
Мідь трохи більше пригнічувала вміст пігментів,
ніж свинець. При внесенні у ґрунт цинку у дозі
5 ГДК уміст хлорофілів а і b знижувався на
15,3% і 25,3, відповідно, а каротиноїдів — на
17,9% щодо контролю. У варіанті із залізом
зниження вмісту пігментів було неістотним.
Унесення суміші ВМ у дозі 5 ГДК призвело до
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зниження вмісту хлорофілів а і b на 20,3 і
34,2%, а каротиноїдів — на 23,4%, порівняно з
контролем.
Зниження вмісту пігментів у листках рослин

дослідних варіантів відбувалось, вважаємо, в
результаті пригнічення іонами важких металів
активності ферментів. Відомо, що ВМ вплива-
ють на транспорт електронів у фотосистемах
(І і ІІ), пригнічують синтез хлорофілу внаслідок
зв’язування з сульфгідрильними групами про-
тохлорофілідредуктази та з ферментами, що
беруть участь у синтезі амінолевулінової кис-
лоти [3, 5].
Під впливом ВМ у рослин відбувались також

зміни і у забарвленні листків порівняно з
контролем. Візуально було виявлено, що
дослідні рослини відрізнялись від рослин конт-
рольного варіанта світлішим (жовто-зеленим)
забарвленням листків з хлорозними плямами
між жилками листкового апарату. Однією з при-
чин хлорозу, крім вищезазначених, може бути
недостатнє надходження заліза в рослини, зу-
мовлене антагоністичною взаємодією металів.
У результаті проведених нами досліджень

установлено, що інтенсивність дихання листків

Вплив важких металів
на розвиток виноградної рослини

винограду знижувалась на 23,6% під впливом
свинцю і на 20,8% — міді порівняно з конт-
ролем. Дещо менше зниження інтенсивності
дихання — на 17 і 13,5% спостерігалося при
внесенні в ґрунт цинку та заліза. У варіанті з
сумішшю ВМ також відбувалося зниження
інтенсивності дихання, а саме, на 24,8% щодо
контролю. Зниження інтенсивності дихання
листків може негативно вплинути на енергоза-
безпечення важливих ендотермічних процесів
у рослинному організмі.
Також визначено вплив ВМ на показники

водного режиму: обводнення і водоутримуючу
здатність листків. Установлено істотне змен-
шення обводнення тканин листків під впливом
ВМ: Pb — на 6,5%, Zn — 5, Cu — 3,1, Fe — на
2,1% порівняно з контролем. Кількість легкоут-
риманої води в листках дослідних рослин була
також меншою, ніж на контролі. Відомо, що цей
показник, а саме його зниження, є сигналом
реакції рослин на несприятливі фактори довкіл-
ля, а в нашому випадку — на вміст ВМ. Крім
того, зниження кількості легкоутриманої води
свідчить про підвищення водоутримуючої здат-
ності листків, а отже, і про активізацію адапта-

Контроль 168,4 71,6 58,6 3,18 71,74 22,48

Pb 5 ГДК 139,1 50,8 46,3 2,43 67,11 19,41

Cu 5 ГДК 135,8 48,3 43,7 2,52 69,50 21,31

Zn 5 ГДК 142,7 53,5 48,1 2,64 68,18 20,72

Fe 5 ГДК 163,5 67,2 57,5 2,75 70,26 21,86

Суміш ВМ 5 ГДК 134,2 47,1 44,9 2,39 67,81 19,08

НІР05 8,16 4,56 5,70 0,20 1,15 1,16

1. Вплив ВМ на фізіоло о-біохімічні по азни и рослин вино рад (2004—2006 рр.)

Інтенсивність
дихання,

мг СО2/г сухої
маси

Варіант
каротиноїдихлорофіл bхлорофіл a легкоутримувана

вода, %
обводнення
тканин, %

Уміст пігментів, мг/100 г сирої маси Водний режим

Контроль 154,2 4,16 100,0 19,4 8,2

Pb 5 ГДК 130,7 3,53 84,9 18,3 9,1

Cu 5 ГДК 126,8 3,42 82,2 18,7 8,7

Zn 5 ГДК 139,4 3,76 90,4 19,1 8,4

Fe 5 ГДК 145,3 3,92 94,2 18,9 8,8

Суміш ВМ 5 ГДК 123,4 3,33 80,0 18,5 8,9

НІР05 9,59 0,26 7,05 0,33 0,32

2. Вплив ВМ на рожай вино рад та йо о я ість (2004—2006 рр.)

врожаюВаріант одного
грона, г

кислотність,
г/дм3

цукристість,
г/100 см3

Якість сокуМаса

%кг/кущ



81Вісник аграрної наукивересень 2011 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Вплив важких металів
на розвиток виноградної рослини

ційних механізмів рослини у відповідь на ток-
сичну дію ВМ.
Важливими біометричними показниками роз-

витку виноградної рослини є довжина та об’єм
приросту, ступінь визрівання пагонів та площа
листкової поверхні.
Як свідчать одержані дані, біометричні по-

казники розвитку рослин під впливом ВМ були
нижче аналогічних показників у рослин конт-
рольного варіанта.
Найбільшого пригнічення зазнали рослини у

варіанті з сумішшю ВМ. Виявлено зниження
об’єму приросту — на 36,8%, довжини пагона
— 24,2, а діаметра — лише на 8,8%. Унесен-
ня свинцю в ґрунт призвело до зниження об’єму
приросту на 33,4%. Дещо менше зниження
об’єму приросту — на 26,7% зафіксовано у ва-
ріанті з міддю. Цинк та залізо в дозі 5 ГДК при-
близно однаково вплинули на розвиток одно-
річних пагонів винограду. Зафіксовано знижен-
ня об’єму приросту на 15,7 і 14,2% відповідно,
порівняно з контролем.
Визрівання пагонів винограду має велике

практичне значення, оскільки з ним пов’язана
зимостійкість бруньок, а також якість прищепно-
го та підщепного матеріалу [9]. Проведені дослі-
дження виявили, що в дослідних рослинах виз-
ріла частина пагонів у варіанті зі свинцем була
меншою на 8,4%, з міддю — на 5,6%. Знижен-
ня визрівання пагонів на 3 і 3,9%, відповідно,
було зафіксовано у варіанті з цинком і залізом.
Найбільше зниження визрілої частини пагонів

(на 10,2%) виявлено у варіанті з сумішшю ВМ.
Надійним показником реакції рослин на умо-

ви вирощування є площа листкової поверхні,
від якої значною мірою залежить продуктив-
ність винограду. Дані досліджень свідчать, що
під впливом ВМ площа листкової поверхні рос-
лин була меншою, ніж у контрольному варіанті,
і становила 70,7% у варіанті з сумішшю та
77,3% — зі свинцем. Від 82,6 до 89,8% стано-
вила площа листкової поверхні у варіантах з
іншими металами.
Основним з показників, за яким оцінюється

вплив того чи іншого фактора на рослину, є
врожайність. Збір урожаю свідчить, що в дос-
лідних варіантах маса винограду була менше,
ніж у контрольному варіанті (табл. 2). Відбу-
вається це за рахунок зменшення маси грона,
оскільки облікові кущі були навантажені одна-
ковою кількістю суцвіть (27 шт.).
Унесення металів у суміші призвело до зни-

ження маси врожаю на 20%, а під впливом
свинцю та міді — на 15,1 і 17,8% відповідно,
щодо контролю. Дещо менше змінилась маса
врожаю — на 9,6%, щодо контролю, у варіанті
з цинком. Достовірного зменшення маси вро-
жаю у рослин під впливом заліза не виявлено.
Накопичення цукру в ягодах виноградної

рослини залежить від роботи листків і відтоку
з них асимілятів. Отримані дані (див. табл. 2)
свідчать, що під впливом ВМ уміст цукру в яго-
дах знижувався, а кислотність, навпаки — під-
вищувалась.

Отримані результати свідчать, що під впли-
вом ВМ (Pb, Cu, Zn, Fe) у дозі 5 ГДК відбувалось
пригнічення фізіолого-біохімічних показників роз-
витку винограду — зниження вмісту пігментів,
інтенсивності дихання та водного режиму.

Висновки

Установлено зниження агробіологічних по-
казників розвитку виноградної рослини об’єму
приросту та площі листкової поверхні.
Під впливом ВМ зафіксовано зниження вро-

жайності та погіршення якості винограду.
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Нині все частіше спостерігається загострен-
ня організаційно-економічних відносин між аг-
ропідприємствами та молокопереробними під-
приємствами. Молокопереробні підприємства
шляхом заниження закупівельних цін на молоч-
ну сировину та завищення відпускних цін на
готову молочну продукцію і роздрібних цін сфе-
рою торгівлі, привласнюють основну частку ва-
лового доходу, яка значно перевищує їхній вне-
сок у виробництво та реалізацію молока і мо-
лочних продуктів.
Для ефективного розвитку економічних від-

носин між агротоваровиробниками і підприєм-
ствами молочної промисловості треба розроби-
ти механізм їхньої взаємодії, за якого діяльність
усіх учасників спрямовуватиметься на досяг-
нення єдиного кінцевого результату. Пріоритет-
ним напрямом удосконалення економічних
взаємовідносин і реалізації економічних інте-
ресів у сфері виробництва та переробки моло-
ка є розвиток стабільних сировинних зон і їх
оптимізація.
Мета дослідження — обґрунтування підхо-

дів до формування сировинних зон переробних
підприємств для забезпечення ефективного
функціонування молокопродуктового підкомп-
лексу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Питання підвищення ефективності функціону-
вання молокопереробної галузі досліджували
М.М. Ільчук [1], Д.Ф. Крисанов [2], Л.О. Мармуль
[3], В.Я. Месель-Веселяк [4], В.І. Радько [5],
П.Т. Саблук [6], О.М. Шпичак [7] та інші вчені.
Однак багато питань ефективного розвитку гос-
подарств молочної галузі залишаються недо-
статньо вивченими.
Результати досліджень. Відомо, що функ-

ціонування молочного підкомплексу і доведен-
ня кінцевого продукту до споживача можливе
лише при інтегрованій взаємодії й економічній
заінтересованості всіх учасників виробничого
процесу. Від реалізації економічних інтересів
товаровиробників молока та переробних під-
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приємств залежить рівень розвитку молочного
підкомплексу і забезпеченість населення най-
важливішим продуктом харчування — молоком.
Нині важливою проблемою для переробних

підприємств є забезпечення сировиною за ра-
хунок існуючих на ринку виробників продукції.
Нарощування обсягів виробництва переробної
напряму галузі залежить від взаємовигідних
економічних відносин між товаровиробниками,
оптимізації сировинних зон переробних під-
приємств, запровадження нових підходів до
управління сировинними та товарними потока-
ми галузі. Зниження витрат на транспортуван-
ня, збереження за рахунок оптимальної органі-
зації виробничих процесів дасть змогу зменши-
ти витрати та собівартість продукції.
Однак кожне молокопереробне підприєм-

ство повинно мати чітку стратегію формуван-
ня сировинної зони для того, щоб забезпечити
надходження потрібного обсягу й асортименту
якісної сировини у відповідний час із мінімаль-
ними витратами на її постачання.
Під сировинними зонами молокопереробних

підприємств розуміють об’єднання постачаль-
ників молока з молокопереробними підприєм-
ствами, діяльність яких регламентується від-
повідними документами, де зазначаються
закупівельні ціни на молочну сировину та ціни
продажу готової молочної продукції в межах
цієї зони. Сировинні зони молокопереробних
підприємств України формують агропідприєм-
ства та переважна більшість особистих селян-
ських господарств (ОСГ). Формування ста-
більних сировинних зон за молокопереробни-
ми підприємствами, сприятиме поліпшенню
ситуації із заготівлі якісного молока, а їхнє
ефективне функціонування визначатиметься
рівнем взаємовигідної співпраці виробників
молока та переробних підприємств. Межі сиро-
винних зон молокопереробних підприємств мо-
жуть залежати від територіальної віддаленості
постачальників молока та їх складу, можливих
обсягів виробництва молочної сировини, а та-
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кож установлених закупівельних цін на про-
дукцію.
Вивчення сировинних зон молокоперероб-

них підприємств Київської області дало змогу
встановити, що нині переробники диверсифіку-
ють територіальні зони надходження сировини
й активно залучають до поставок молока ОСГ.
Залежно від стратегії переробного підприєм-
ства можна виділити різні підходи до форму-
вання сировинних зон поставок молока.
Розглянемо особливості формування сиро-

винної зони ТОВ «Білоцерківський молочний
комбінат», який розпочав свою діяльність у
2008 р. і забезпечив використання 15% наяв-
них виробничих потужностей, а в 2009 р. —
48%, за річних виробничих потужностей 72
тис. т молока. Позитивна динаміка використан-
ня виробничих потужностей була забезпечена
через уведення диференційної ціни за якість
молока. ТОВ «Білоцерківський молочний ком-
бінат», орієнтуючись на забезпечення якості та
безпечності молочної продукції, насамперед,
віддає перевагу товаровиробникам, які можуть
гарантувати відповідний рівень якості сирови-
ни. Підприємство у конкурентній боротьбі за-
безпечило переорієнтування великих поста-
чальників молока з інших молокопереробних
підприємств через диференціацію ціни залеж-
но від якості молока. Переважна більшість
переробних підприємств приймає молоко від
агропідприємств лише першим сортом. Уста-
новлено, що у підприємства досить розгалуже-
на територіально-сировинна зона, яка охоплює
6 областей України і АР Крим. Найбільшу част-
ку у обсягах заготівлі молока забезпечує Київ-
ська область — 61,1%. Крім того, комбінат ак-
тивно освоює Черкаську область, де основни-
ми постачальниками також є спеціалізовані
агропідприємства з розвиненим молочним ско-
тарством, частка яких у 2009 р. становила

24,5%, а області — 26,2%. Спостерігається по-
зитивна динаміка розширення поставок сиро-
вини із Житомирської, Вінницької та Одеської
областей. У 2009 р. на підприємство поставле-
но незначні обсяги молока із Миколаївської об-
ласті та АР Крим, де також основними поста-
чальниками його є агропідприємства.
Дещо інший підхід до формування сировин-

ної зони застосовує ВАТ «Віта» Київської об-
ласті (табл. 1).
Аналіз таблиці показав, що у ВАТ «Віта»

основними постачальниками молока також є
агропідприємства Київської та Житомирської
областей, частка яких у 2009 р. становила
64,1%, ОСГ — 35,9%. Для цього підприємства
також характерним є збільшення обсягів поста-
чання молока ОСГ.
На відміну від загальної тенденції по країні,

у Київській області основними постачальника-
ми молока на переробку є агропідприємства,
що пояснюється високим рівнем зайнятості
сільського населення через наближеність до
населених пунктів обласного значення та мож-
ливість збуту продукції через мережу роздріб-
них продовольчих ринків Києва. Проте нині вже
спостерігається ситуація, за якої основними
постачальниками сировини на молокоперероб-
ні підприємства Київської області виступають
ОСГ (рисунок). Так, наприклад, ЗАТ «Богус-
лавський маслозавод» закуповує сировину в
25% агропідприємств, 75% — ОСГ. Основні
постачальники сировини — ОСГ даного під-
приємства розміщені у Миронівському, Тара-
щанському районах Київської області, а також
Канівському та Корсунь-Шевченківському ра-
йонах Черкаської області.
Отже, більшість молока з ОСГ Київської об-

ласті реалізується молокопереробним підпри-
ємствам і торгово-посередницьким структурам
безпосередньо за місцем виробництва. Причо-

Формування сировинних
зон молокопереробних підприємств

Київська 8909 75,0 8885,6 76,2
  населення 3865 32,5 4023,0 34,5
  підприємства 5044 42,5 4862,6 41,7
Житомирська 2968 25,0 2775,3 23,8
  населення 125 1,1 172 1,5
  підприємства 2843 23,9 2603,3 22,3
Всього 11877 100,0 11660,9 100,0
  населення 3990 33,6 4185,2 35,9
  підприємства 7887 66,4 7478,7 64,1

Джерело: складено і розраховано за даними діяльності підприємств.

Хара теристи а сировинної зони ВАТ «Віта» 2008—2009 рр.
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Обсяги
закупівлі, т

Частка області
у структурі, %
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му простежується тенденція до збільшення
частки цих каналів у структурі реалізації моло-
ка, що пояснюється впливом таких чинників:
значно зменшуються реалізаційні витрати при
продажу продукції на ринку, відсутність витрат
на транспортування та ринковий збір; економія
часу; зниження ризиків від втрат нереалізова-

Формування сировинних
зон молокопереробних підприємств

ної продукції; віддаленість від продовольчих
ринків міст і невеликих містечок [8].
У сучасних умовах господарювання великі

молокопереробні заводи формують свої сиро-
винні зони та інтегруються з виробниками
сировини. Відставання зростання обсягів ви-
робництва молока від потреб ринку молочних
продуктів змушують переробників застосовува-
ти нові підходи до організації заготівлі. Для за-
безпечення переробних підприємств якісною
молокосировиною доцільно стимулювати това-
ровиробників до об’єднання зусиль щодо пер-
винної обробки молока.
Реальною можливістю забезпечити розши-

рення сировинної зони у короткостроковій пер-
спективі є залучення ОСГ до поставок молока
на молочний комбінат через організацію заго-
тівельних пунктів молока, кооперативів, що за-
безпечить високий рівень якості та безпечності
молока. Для ефективного функціонування мо-
лочної галузі треба забезпечити консолідацію
зусиль усіх учасників молочного ринку, злаго-
джену роботу всіх ланок, пов’язаних з вироб-
ництвом молочної сировини, її переробкою та
доведенням готової продукції до споживачів.

1. Економіка виробництва молока і молочної про-
дукції в Україні: моногр./[за ред. П.Т. Саблука і
В.І. Бойка]. — К.: ННЦ ІАЕ, 2005. — 340 с.

2. Ільчук М.М. Нарощування потенціалу та підви-
щення ефективності молочної промисловості. Мо-
лочна та молокопереробна промисловість: Україна
— 2007/М.М. Ільчук, В.І. Радько//Гром. орг. «Асоці-
ація «Український клуб аграрного бізнесу». — К.:
Логос, 2008. — С. 121—132.

3. Канцевич С.І. Підвищення економічної ефек-
тивності виробництва молока//Економіка АПК. —
2010. — № 5. — С. 23—28.

4. Крисанов Д.Ф. Агропродовольча продукція в
координатах якості та безпечності/Д.Ф. Крисанов//
Економіка АПК: Міжнар. наук.-вироб. журнал. —

Бібліографія

2011. — № 1. — С. 12—19.
5. Мармуль Л.О. Підвищення дохідності фер-

мерських господарств/Л.О. Мармуль//Економіка АПК.
— 2008. — № 5. — С. 74—79.

6. Месель-Веселяк В.Я. Оптимальні розміри
сільськогосподарських формувань промислового
типу в Україні/В.Я. Месель-Веселяк//Економіка АПК.
— 2008. — № 3. — С. 13—19.

7. Радько В.І. Тенденції розвитку виробництва
молока в Україні//Економіка АПК. — 2010. — № 11.
— С. 24—28.

8. Шпичак О.М. Якість і ціна сільськогосподарсь-
кої продукції/О.М. Шпичак//Наук. вісн. Нац. ун-ту біо-
ресурсів і природокористування України. — К.: ВЦ
НУБіПУ, 2010. — Вип. 154. — Ч. 1. — С. 11—19.

Установлено, що нині переробні підприєм-
ства диверсифікують території надходжен-
ня сировини та активно залучають до поста-
вок молока особисті селянські господарства.
Перспективний розвиток молочної галузі до-
цільно розглядати на основі високотоварно-
го спеціалізованого виробництва. Однак за
нинішніх економічних умов забезпечити наро-
щування сировинної зони у короткостроковій
перспективі можливо через залучення особи-
стих селянських господарств до поставок
молока на молокопереробні підприємства
шляхом організації заготівельних пунктів мо-
лока, кооперативів, що дасть змогу одержа-

Висновки

ти достатній рівень якості та безпечності
молока. Молокопереробні підприємства заці-
кавлені у великих постачальниках молока, які
утримують велику кількість поголів’я корів і
забезпечують значні обсяги виробництва про-
дукції. З метою стимулювання розвитку мо-
лочного тваринництва у власній сировинній
зоні треба застосовувати диференційований
підхід шляхом надання надбавки до ціни моло-
ка за нарощування поголів’я, що дасть мож-
ливість молокопереробному підприємству за-
лучити до себе великих постачальників, а
дрібніших — стимулювати до розширеного
виробництва.

Динамі а реалізації моло а на переробні
підприємства товаровиробни ами різних форм
осподарювання Київсь ої області, тис. т:
— сільсь о осподарсь і підприємства; —

осподарства населення; — інші оспо-
дарсь і стр т ри. Джерело: с ладено за
даними Головно о правління статисти и
Київсь ій області.

Рік
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Сайко В.Ф. Зерно Украины//Вісник аграрної науки.
— 2011. — № 9. — С. 5–10.
Рассмотрена проблема производства зерна, реше-
ние которой является приоритетом для Украины,
поскольку, как и во всем мире, его переходными за-
пасами определяется продовольственная безопас-
ность страны. Впервые рассчитаны объемы произ-
водства зерна в разрезе природно-климатических
зон и административных областей, исходя из глав-
ного нерегулирующего фактора, обуславливающе-
го границу формирования урожая — влагообеспе-
ченности.

Квасницкая Л.С., Ермолаев Н.Н. Баланс азота в
короткоротационных севооборотах с бобовыми
культурами//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 9. — С. 11–14.
Исследованы условия образования баланса азота
в черноземе оподзоленном при интенсивном вовле-
чении в круговорот биологического азота бобовых
культур. Установлены параметры поступления био-
логического азота в системе севооборотов за счет
азотфиксации. Наивысшие показатели накопления
отмечены в севооборотах с многолетними бобовы-
ми травами при органической системе удобрения.

Цвей Я.П., Ременюк Ю.А., Хиврич А.Б. Влияние
способов обработки почвы на агрофизические свой-
ства чернозема типичного//Вісник аграрної науки. —
2011. — № 9. — С. 15–18.
Установлено, что в процессе длительного сель-
скохозяйственного использования пахотных земель
происходит уплотнение почвы при глубокой и мел-
кой вспашке почвы. Наибольшее уплотнение почвы
наблюдается в слое 20—30 см при мелкой вспаш-
ке на 12—14 см и плоскорезной обработке на 30—
32 см, что превышает оптимальные агрофизические
показатели чернозема типичного для нормального
роста растений свеклы сахарной.

Доронин В.А., Ковальчук А.А. Влияние гербицидов
на процессы клеточного деления и качество семян
сахарной свеклы//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 9. — С. 19–21.
Установлено, что почвенные гербициды влияют на
хромосомный аппарат соматических и генеративных
органов семенников сахарной свеклы и приводят к
нарушениям процесса мейоза и гаметогенеза в
сравнении с контролем и получению семян с низ-
кой доброкачественностью и жизнеспособностью.

Андрийчук А.В., Билан А.В., Сидорчук П.И., Ост-
ровский Д.М. Tоксигенные свойства микромицетов
зерна пшеницы и ячменя//Вісник аграрної науки. —
2011. — № 9. — С. 22–24.
Установлена ассоциация микромицетов, контамини-
рующих зерно ячменя и пшеницы из разных физи-
ко-географических регионов Украины. Микотоксико-
логическими исследованиями выявлены продуцен-
ты Т-2, F-2 токсинов, вомитоксина, монилиформина,
фумонизина В1, койевой, аспергиловой и пеницило-
вой кислот, а также охратоксина А.

Катюха С.Н., Мандыгра Н.С. Эпизоотологические
особенности симулиидотоксикоза в Украине//Вісник
аграрної науки. — 2011. — № 9. — С. 25–27.
Приведены данные относительно распространения

симулиидотоксикоза животных в условиях украинс-
кого Полесья. Изучены зколого-биологические осо-
бенности кровососущих мошек и научно обоснова-
ны закономерности возникновения и локализации
очагов инвазии. Рекомендованы современные мето-
ды борьбы с мошками.

Зельдин В.Ф., Шавкун Ю.Н. Продуктивное долго-
летие свиней как фактор эксплуатационной ценно-
сти животных//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 9. — С. 28–29.
Установлено, что животным разного экогенеза гус-
того мясо-сального типа телосложения присуща спо-
собность к длительному сроку использования в ус-
ловиях спецхоза по производству свинины.

Коваль Т.П., Полупан Ю.П. Генеалогическая струк-
тура украинской красной молочной породы//Вісник
аграрної науки. — 2011. — № 9. — С. 30–33.
Исследованы продуктивные, воспроизводительные
и экстерьерные особенности коров разных линий и
родственных групп украинской красной молочной
породы. Определены наиболее перспективные ге-
неалогические формирования.

Савина Е.И., Матиега О.Е., Шейдик К.А., Кор-
сак В.В., Ловас В.П. Селекционная ценность исход-
ного материала табака по главным признакам
//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 9. —
С. 34–36.
Приведены материалы ранжирования сортообраз-
цов собственной селекции по признакам, важным
для сигарного типа табака. Основное внимание уде-
лено созданию селекционного материала с устой-
чивостью к стволу табака, вирусу бронзовости то-
матов, перестаиванию листьев табака на стебле,
что будет способствовать выведению новых сортов
с важными признаками для удешевления процесса
производства сырья высокого качества.

Грицишин М.И., Цибуля Н.Г., Коньок Н.Н., Бражев-
ская А.М. Влияние уровня технико-технологическо-
го обеспечения на эффективность производства
сахарной свеклы//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 9. — С. 37–40.
Проанализирована экономическая эффективность
производства сахарной свеклы. Установлены причи-
ны уменьшения посевных площадей этой культуры.
Рассмотрена связь между средней урожайностью
сахарной свеклы и размерами посевных площадей
в группах хозяйств. Определено, что основным на-
правлением повышения экономической и энергети-
ческой эффективности выращивания сахарной свек-
лы является поиск технико-технологических реше-
ний, которые обеспечат снижение затрат на
обработку почвы и уборку урожая.

Фатеев А.И., Мирошниченко Н.Н., Бородина Я.В.,
Самохвалова В.Л., Сытина О.М. Нормирование
содержания прочнофиксированных форм тяжелых
металлов в почвах//Вісник аграрної науки. — 2011.
— № 9. — С. 41–44.
Предложен проект нормативов содержания прочно-
фиксированных форм Cd, Ni и Pb в средне- и высо-
кобуферных к загрязнению тяжелыми металлами
почвах, градации и шкалы для оценки загрязнения
почв тяжелыми металлами.
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Барвинский А.В., Тыхенко Р.В. Экологическая оп-
тимизация сельскохозяйственного землепользова-
ния в условиях Киевского Полесья//Вісник аграрної
науки. — 2011. — № 9. — С. 45–48.
Проанализированы современные экологические и
технологические проблемы сельскохозяйственного
землепользования в условиях Киевского Полесья.
Обоснована необходимость проведения экологичес-
кой экспертизы землеустроительных решений по оп-
тимизации структуры посевных площадей и форми-
рованию системы севооборотов.

Худяков А.И. Влияние внекорневой подкормки жид-
ким удобрением на качество сои//Вісник аграрної
науки. — 2011. — № 9. — С. 49–50.
В полевых и лабораторных исследованиях установ-
лено, что при опрыскивании посевов сои жидким
комплексным удобрением Оазис получена качест-
венная и безопасная сельскохозяйственная продукция.

Вербицкий С.Б., Старчевой С.А., Майборода Ю.В.
Математическая модель процесса измельчения мяс-
ного сырья на роторном эмульситаторе//Вісник аг-
рарної науки. — 2011. — № 9. — С. 51–54.
Приведены результаты математического моделиро-
вания процесса обработки крупно измельченного
фарша на роторном эмульситаторе многозубчатой
конструкции с учетом параметров сырья и элемен-
тов рабочей полости устройства, а также известных
законов физики и гидравлики. Cоздан алгоритм рас-
чета его интегрированной мощности.

Третяк А.М. Теоретико-методологические основы
формирования земельного капитала//Вісник аграр-
ної науки. — 2011. — № 9. — С. 55–59.
Изложены теоретико-методологические основы сущ-
ности и понятия земельного капитала. Приведена
модель структуры методологии его формирования.

Горевой В.П. Особенности формирования оптовых
рынков плодоовощной продукции//Вісник аграрної
науки. — 2011. — № 9. — С. 60–61.
Раскрыты особенности формирования оптовых рын-
ков продукции плодоовощеводства в Украине на
основе европейского опыта.

Волощук К.Б. Организационные механизмы внедре-
ния инновационно-инвестиционных проектов агро-
промышленных предприятий//Вісник аграрної науки.
— 2011. — № 9. — С. 62–64.
Исследован порядок отбора инновационно-инвес-
тиционных проектов на разных организационных
уровнях в реальном секторе экономики, определе-
на необходимость упрощения подходов и уменьше-
ния количества уровней их рассмотрения, создания
отделов инновационного провайдинга и использова-
ние проектного менеджмента.

Шуст О.А. Относительно необходимости усиления
государственной поддержки мясного животновод-
ства//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 9. —
С. 65–67.
Обоснована необходимость усиления государствен-
ной поддержки производства продукции мясного
животноводства как необходимый инструмент аграр-
ной политики в рыночных условиях и основные на-

правления и формы ее свершения.

Прудивус Л.В. Государственная финансовая под-
держка фермерского предпринимательства//Вісник
аграрної науки. — 2011. — № 9. — С. 68–70.
Исследованы тенденции развития фермерских
хозяйств и определены основные проблемы в обес-
печении их государственной финансовой поддерж-
кой, а также осуществления контроля использова-
ния средств государственного бюджета, направлен-
ных на предоставление финансовой поддержки
фермерским хозяйствам.

Калмыкова А.Ф. Влияние режимов ферментации на
основные показатели качества термокислотного сыра/
/Вісник аграрної науки. — 2011. — № 9. — С. 71–72.
Установлено влияние режимов ферментации на
физико-химические, микробиологические и органо-
лептические показатели сыра с термокислотным
свертыванием молока.

Иванова Л.С. Оценка конкурентных преимуществ
предприятий молокоперерабатывающей отрасли
//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 9. —
С. 73–75.
Исследовано положение конкурентной среды и обо-
значены позиции основных участников рынка и кон-
курентные отношения, что складываются на рынке
молокопереработки. Обоснованы методический ин-
струментарий процесса формирования стратегий
обеспечения конкурентных преимуществ предприя-
тий и оценены конкурентные позиции молокопере-
рабатывающих предприятий на региональном рын-
ке и основных составляющих, которые способству-
ют их достижению.

Збарская А.В. Управление малыми предприятиями
сельских поселений Черкасщины//Вісник аграрної
науки. — 2011. — № 9. — С. 76–78.
Обоснованы теоретико-методические подходы к со-
вершенствованию управления малыми предприяти-
ями в сельских поселениях Украины. Установлено,
что значительное внимание в малом предпринима-
тельстве концентрируется на процессе принятия уп-
равленческих решений.

Кузьменко Е.И. Влияние тяжелых металлов на раз-
витие виноградного растения//Вісник аграрної науки.
— 2011. — № 9. — С. 79–81.
Изучено влияние тяжелых металлов на физиологи-
ческие, агробиологические показатели развития ви-
нограда и его урожайность. В частности, угнетает-
ся рост и развитие виноградного растения, снижа-
ется урожайность и ухудшается качество винограда.

Зубченко В.В. Формирование сырьевых зон моло-
коперерабатывающих предприятий//Вісник аграрної
науки. — 2011. — № 9. — С. 82–84.
Проанализированы практика формирования сырье-
вых зон молокоперерабатывающими предприятия-
ми Киевской области. Идентифицированы основные
факторы микро- и макросреды, влияющие на поступ-
ление сырья на перерабатывающие предприятия
отрасли. Обоснованы подходы к обеспечению пере-
рабатывающих предприятий молокосырьем в совре-
менных условиях хозяйствования.
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Sayko V. Grain of Ukraine//News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 9. — P. 5–10.
The problem is surveyed of production of grain which
solution is of utmost priority for Ukraine because its
transient stores determine food safety of the country.
For the first time the volumes of production of grain
are calculated on the basis of climatic natural zones
and administrative ranges using the main non-re-
gulatory factor which forms crop - moisture content.

Kvasnitska L., Yermolayev M. Nitrogen balance in
short-term crop rotations with bean cultures//News of
agrarian sciences. — 2011. — № 9. — P. 11–14.
Conditions of formation of nitrogen balance in de-
graded chernozem are investigated at intensive use
in a turnover of biological nitrogen of bean cultures.
Parameters of entering of biological nitrogen in sys-
tem of crop rotations due to nitrogen fixation are
determined. The best indexes of accumulating are
noted in crop rotations with perennial leguminous
grasses at organic fertilizer system.

Tsvey Ya., Remeniuk Yu., Hivrych A. Influence of
methods of soil cultivation on agro physical properties
of typical chernozem//News of agrarian sciences. —
2011. — № 9. — P. 15–18.
It is determined that during durable agricultural usage
of plow lands there is a soil compaction at deep and
shallow ploughing of soil. The greatest soil com-
paction is observed in a layer of 20-30 sm at shallow
ploughing on 12-14 sm and subsurface cultivation on
30-32 sm that exceeds optimum agro physical
indexes of typical chernozem for normal growth of
plants of a sugar-beet.

Doronin V., Kovalchuk A. Influence of herbicides on
the processes of cellular division and quality of seeds
of sugar-beet//News of agrarian sciences. — 2011.
— № 9. — P. 19–21.
It is determined that edaphic herbicides influence the
chromosomal apparatus of somatic and generative
organs of seed plants of sugar-beet and result in to
disturbances of the process of meiosis and game-
togenesis in comparison with the supervisory control
and to deriving seeds with low adequate quality and
grow power.

Andriychuk A., Bilan A., Sidorchuk P., Ostrovskiy
D. Toxicogenic properties microscopic fungi of grain
of wheat and barley//News of agrarian sciences. —
2011. — № 9. — P. 22–24.
The association of microscopic fungi is fixed, which
contaminate grain of barley and wheat from different
physiographic locales of Ukraine. Micotoxicological
researches revealed producers of Т-2, F-2 toxines,
DON, moniliformin, fumonisin B1, kojic, aspergilic,
penicilic acid and ochratoxin A.

Katiuha S., Mandygra N. Epizootologic features of
simuliido-toxicosis in Ukraine//News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 9. — P. 25–27.
Data are given concerning spreading of simuliido-
toxicosis of animals in conditions of Ukrainian Po-
lissya. Ecological and biological features of blood-

sicking black flies are studied and regularities of
origin and localization of the centers of invasion are
scientifically substantiated. Modern methods of cont-
rolling black flies are recommended.

Zeldin V., Shavkun Yu. Productive longevity of pigs
as the factor of production value of animals//News of
agrarian sciences. — 2011. — № 9. — P. 28–29.
It is determined that animals of different ecogenesis
of dense meat-sebaceous type of body build may be
used for a long term in conditions of pork processing
plant.

Koval T., Polupan Yu. Genealogical structure of
Ukrainian red dairy breed//News of agrarian sciences.
— 2011. — № 9. — P. 30–33.
Productive, reproductive and exterior features are
investigated of cows of different lines and conge-
nerous groups of Ukrainian red dairy breed. The most
perspective genealogical forms are determined.

Savina Ye., Matiyega O., Sheydik К., Korsak V.,
Lovas V. Selection value of initial stock of tobacco
to main tags//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 9. — P. 34–36.
Materials of ranking sort samples of own selection to
tags, important for cigar type of tobacco are given.
The main attention is given to building breeding ma-
terial with resistance to trunk of tobacco, virus of
bronzing of tomatoes, overstanding of leaves of to-
bacco on caulis. That will promote creation of new
grades with the important tags for price reduction of
the process of manufacture of raw with high quality.

Gritsishin M., Tsibulia N., Koniok N., Brazhevs-
ka A. Influence of level of technical and technological
provision on production efficiency of sugar-beet//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 9. —
P. 37–40.
Economic efficiency of production of sugar-beet is
analyzed. The causes of decrease of areas under
crops of this culture are fixed. Link between average
productivity of sugar-beet and the sizes of areas
under crops in bunches of facilities is surveyed. It is
determined that the basic direction of rising economic
and power efficiency of cultivation of sugar-beet is
searching technical and technological solutions which
will ensure lowering of expenditures on soil cultivation
and harvesting.

Fateyev A., Miroshnichenko N., Borodina Ya., Sa-
mohvalova V., Sytina O. Nornimg the content of
fixed forms of heavy metals in soils//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 9. — P. 41–44.
The project of normative of the content of fixed forms
of Cd, Ni and Pb in medium- and high-buffering to
contamination with heavy metals soils is offered, as
well as gradation and scales for evaluation of con-
tamination of soils by heavy metals.

Barvinskiy A., Tyhenko R. Ecological optimization
of agricultural land-use in conditions of Kyiv Polissya
//News of agrarian sciences. — 2011. — № 9. —
P. 45–48.



88 Вісник аграрної науки вересень 2011 р.

RESUME

Modern ecological and technological problems of
agricultural land-use in conditions of Kyiv Polissya are
analyzed. Necessity of realization of ecological as-
sessment land-regulating solutions on optimization of
structure of sown areas and forming system of crop
rotations is substantiated.

Khudiakov A. Influence of liquid foliar top dressing
on quality of soya bean//News of agrarian sciences.
— 2011. — № 9. — P. 49–50.
In field and laboratory researches it is fixed that at
sparge of sowings of soya bean by weak complex
fertilizer Oasi quality and safe agricultural production
is received.

Verbitskiy S., Starchevoy S., Mayboroda Yu.
Mathematical model of process of cutting meat raw
on rotary emulsifier//News of agrarian sciences. —
2011. — № 9. — P. 51–54.
Results are given of mathematical simulation of pro-
cessing largely cutted forcemeat on rotary emulsifier
with mouse-tooth construction in view of parameters
of raw and units of working hollowness of the device,
and also known laws of physics and hydraulics. Al-
gorithm is elaborated of account of its integrated
power.

Тretyak A. Theoretical methodological bases of for-
mation of the land capital///News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 9. — С. 55–59.
Theoretical methodological bases of essence and
concept of the land capital are stated. The model of
methodology structure of its formation is resulted.

Gorevoy V. Features of forming wholesale markets
of fruit-and-vegetable production//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 9. — P. 60–61.
Features of forming of wholesale markets of pro-
duction of fruit and vegetable growing in Ukraine on
the basis of European experience are described.

Voloshchuk K. Organizational gears of implemen-
tation of innovative-investment designs of agro in-
dustrial firms//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 9. — P. 62–64.
Order of selection of innovative-investment designs
at different organizational levels in real sector of
economy is investigated. Necessity is determined of
simplification of approaches and reduction of amount
of levels of their treating, creation of departments of
innovative providing and usage of project manage-
ment.

Shust O. On the necessity of intensifying state sup-
port of meat animal husbandry//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 9. — P. 65–67.
Necessity is substantiated of intensifying state sup-
port of production of meat animal husbandry as the
necessary instrument of agrarian policy in market

conditions, as well as its basic directions and forms.

Prudivus L. State financial support of farmer bu-
siness//News of agrarian sciences. — 2011. — № 9.
— P. 68–70.
Tendencies are investigated in developing farms as
well as the basic problems in their provision by state
financial support, and also control of use the part of
state budget, aimed at financial support of farms.

Kalmykova A. Influence of regimens of fermentation
on the basic quality performances of thermal-acid
cheese//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 9. — P. 71–72.
Influence of regimens of fermentation on physical and
chemical, microbiologic and organoleptic indicators of
cheese with thermal-acid curdling of milk is deter-
mined.

Ivanova L. Assessment of competitive advantages
of firms of milk-processing branch//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 9. — P. 73–75.
State of competitive medium is investigated and items
of the basic market participants and competitive ratios
that develop in the market of milk processing are
investigated. Methodical toolkit is elaborated of pro-
cess of forming strategies of provision of competitive
advantages of firms and competitive items of milk-
processing firms in the regional market and the basic
components which promote their reaching.

Zbarska A. Management of small enterprises of
Cherkassy village settlements//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 9. — P. 76–78.
Theoretical and methodical approaches to perfecting
control by small enterprises in village settlements of
Ukraine are substantiated. It is fixed that the ap-
preciable attention in small business concentrates on
the process of accepting administrative solutions.

Kuzmenko Ye. Influence of heavy metals on height
and growth of grape plant//News of agrarian sciences.
— 2011. — № 9. — P. 79–81.
Influence of heavy metals on physiological, agro-
biological indexes of developing grape plant and its
productivity is studied. It is fixed that under the in-
fluence of heavy metals height and developing of
grape plant is oppressed, productivity drops and
quality of grapes is worsen.

Zubchenko V. Formation of raw working areas of
milk-processing firms//News of agrarian sciences. —
2011. — № 9. — P. 82–84.
Practice of forming raw working areas of milk-pro-
cessing firms of Kyiv range is analyzed. Major factors
of micro- and macro-medium influencing entering of
raw on recycling firms of branch are identified. Ap-
proaches to provision of recycling firms with milk in
modern conditions of managing are substantiated.
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