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Найактуальніше

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

9 грудня 2011 р. відбулося сесійне засідання Загальних зборів Національ-
ної академії аграрних наук України.
У роботі Загальних зборів взяли участь: М.В. Присяжнюк — міністр аграр-

ної політики та продовольства України, І.Ю. Бісюк — голова Державної вете-
ринарної та фітосанітарної служби України, С.М. Рижук  — голова Житомир-
ської облдержадміністрації, В.Д. Походенко — віце-президент Національної
академії наук України, керівники структурних підрозділів і відповідальні пра-
цівники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації
Президента України, профільних відомств, галузевих академій, ректори ви-
щих навчальних закладів аграрного профілю.
На Загальних зборах:
1. Заслухано та обговорено доповідь президента Академії академіка НААН

Безуглого Миколи Дмитровича «Про організаційно-наукові засади реформу-
вання Національної академії аграрних наук України та проведення земельної
реформи згідно з вимогами інноваційно-інвестиційної концепції розвитку
АПК».
Перед Загальними зборами виступив М.В. Присяжнюк.
В обговоренні доповіді взяли участь академіки НААН: О.О. Іващенко,

А.В. Яцик, М.І. Ромащенко, М.І. Бащенко, Ю.О. Лупенко, І.В. Гриник, Б.Т. Стегній,
Г.О. Єресько, В.В. Адамчук та члени-кореспонденти НААН: А.В. Черенков,
В.М. Жук, В.В. Власов.

2. Про нову редакцію Статуту Національної академії аграрних наук Украї-
ни поінформував Загальні збори перший віце-президент Академії академік
НААН В.Ф. Петриченко.

3. Загальними зборами Національної академії аграрних наук України обра-
но:
віце-президентом НААН -— члена-кореспондента НААН М.П. Сичевського;

головним вченим секретарем НААН — академіка НААН А.С. Заришняка; ака-
деміком-секретарем Відділення землеробства, меліорації та механізації —
члена-кореспондента НААН С.Ю. Булигіна; О.М. Жукорського за пропозицією
загальних зборів Відділення Президія Академії затвердила виконуючим обо-
в’язки академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини і зоотехнії
через те, що він не є членом Академії.
Розширено склад Президії НААН до 19 осіб і додатково обрано академіка

НААН В.В. Адамчука та академіка НААН М.І. Ромащенка членами Президії Ака-
демії.
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Загальні збори Національної
академії аграрних наук України

Сучасний стан світової економіки ставить
складні завдання та виклики перед Україною.
Нині відбувається значний перерозподіл ринків
виробництва та збуту сільськогосподарської про-
дукції у світі. Україна має вигідне геополітичне
розташування. Тому на найближчі 3–5 років для
нашої держави надзвичайно важливою є реалі-
зація її потенціалу у світовому розподілі ринків
виробництва, збуту, транспортування сировинних
ресурсів і готової продукції передусім у галузі
сільського господарства.
На Національну академію аграрних наук Украї-

ни державою покладено забезпечення науково-
технологічної підтримки розвитку аграрного сек-
тору економіки країни. Ми чітко усвідомлюємо
стратегічні завдання України як аграрної країни
— забезпечити власну продовольчу безпеку та
стати незалежними від імпорту сільськогоспо-
дарської продукції. Ми маємо наростити експорт-
ний потенціал та зробити свій внесок у забезпе-
чення продовольчих потреб населення, кількість
якого у світі зростає.
Задля цього Міністерством аграрної політики

та продовольства України і НААН розроблено
пріоритетні напрями інноваційного розвитку АПК,
які було розглянуто й затверджено Науково-тех-
нічною радою Міністерства. Інноваційними пріо-
ритетами визначено:
в економіці: завершення земельної реформи;

удосконалення фінансової політики (розбудова
механізмів пільгового іпотечного кредитування,
удосконалених механізмів державної підтримки,
спеціальних режимів оподаткування, формуван-
ня нової системи страхового захисту); розвиток
аграрного ринку (створення й функціонування
оптових ринків, центру моніторингу аграрного
ринку, розроблення інфраструктури аграрного
ринку); соціально-економічний розвиток села
(розбудова кооперативного руху на селі, запро-
вадження кластерної організації виробництва,
механізмів самоврядування); забезпечення ефек-
тивного виробництва (наукове обґрунтування ра-
ціональних розмірів господарських формувань,
механізмів управління, обліку та контролінгу, но-
вих механізмів матеріально-технічного забезпе-
чення).
в землеробстві: формування високопродук-

тивних ґрунтозахисних систем землеробства та
екологічно збалансованих агроландшафтів; від-
новлення стабілізаційної ролі меліорованих зе-

ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАУКОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ АПК
Доповідь Президента Національної академії аграрних наук України,

академіка НААН М.Д. Безуглого на Загальних зборах НААН  9 грудня 2011 р.

мель у ресурсному та продовольчому забезпе-
ченні держави; збереження й відтворення родю-
чості ґрунтів, їхніх продуктивних та екологічних
функцій;
у рослинництві: створення сучасних високо-

продуктивних сортів і гібридів сільськогосподар-
ських культур, адаптованих до кліматичних змін;
розроблення новітніх біоадаптивних технологій
вирощування сільськогосподарських культур; під-
вищення якості сільськогосподарської продукції;
виробництво екологічно чистої продукції рослин-
ництва; реалізація генетичного потенціалу сортів
і гібридів на 70–75%;
у тваринництві: удосконалення системи се-

лекційно-племінної роботи до рівня міжнародних
стандартів для формування високопродуктивних
стад сільськогосподарських тварин; застосуван-
ня систем зонального кормовиробництва та сор-
тових агротехнологій кормових культур; упрова-
дження високотехнологічних ресурсоощадних,
біобезпечних систем виробництва продукції тва-
ринництва; підвищення репродукції поголів’я до
85–90%; забезпечення на 70% біотехнологічни-
ми засобами захисту тварин системи безпеки та
якості продукції.
Беручи до уваги реальний стан аграрної на-

уки, загальну фінансову та соціальну ситуацію в
державі, у рамках реалізації цих пріоритетних
напрямів НААН розпочала реформування аграр-
ної науки за організаційним, науковим та іннова-
ційним напрямами.
Слід зазначити, що за попередні роки в Україні

відбулося істотне зниження рівня фінансування
з державного бюджету наукових досліджень:
частка обсягу виконаних наукових і науково-тех-
нічних робіт у ВВП країни знизилася з 1,36% у
1996 р. до 0,9% у 2010 р. (у т.ч. із державного
бюджету — до 0,41%). При цьому в структурі ви-
датків на наукові дослідження переважають (по-
над 90%) статті витрат на заробітну плату та
відрахування до бюджету, майже відсутні видат-
ки на оновлення матеріально-технічної бази, при-
дбання сучасного наукового обладнання. За та-
кого рівня фінансування науки конкурентоспро-
можність вітчизняної науково-технічної продукції
дедалі частіше поступається зарубіжним ана-
логам.
Щодо організаційної структури НААН, то

напередодні реформувань до складу НААН вхо-
дило 123 установи, з них: науково-дослідних
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Загальні збори Національної
академії аграрних наук України

інститутів — 70; дослідних станцій — 3; дослід-
них господарств — 145; інших підприємств — 20.
Аналіз фінансування показує, що за останні 6

років НААН отримувала лише 36–49% необхід-
них коштів. Практично всі видатки, від 92 до 97%
у різні роки, було спрямовано на соціальні вит-
рати, що обмежувало можливості проведення
власне наукових досліджень і розвиток аналітич-
ної та експериментальної баз. І це за нинішньо-
го рівня середньої заробітної плати в установах
усього 2175 грн. Тому левову частку видатків по-
забюджетних коштів науково-дослідні установи
спрямовували лише на забезпечення власної
життєздатності. Так, сума госпрозрахункових над-
ходжень за 9 міс. 2011 р. становила близько
126 млн грн, що на 13 млн грн більше, ніж за
відповідний період минулого року. На кінець року
заплановано отримати 186 млн грн позабюджет-
них коштів (на 25 млн грн більше, ніж у 2010 р.),
проте навіть цих коштів не вистачає на організа-
цію наукових досліджень на сучасному рівні. Ус-
відомлюючи, що сучасний стан економіки держа-
ви не дасть змоги впродовж 2–3 років істотно
збільшити фінансування науки, Президія дійшла
висновку, що єдиним джерелом забезпечення
відповідного рівня досліджень є оптимізація
структури та чисельності працівників. Тому перші
кроки з реформування НААН стосувалися саме
цих заходів.
Об’єктивною підставою для таких рішень було

дублювання окремих напрямів наукових дослі-
джень, невідповідність частини їх світовому рівню
розвитку науки, неефективна, незмінна ще з ра-
дянських часів структура НААН.

18 травня 2011 р. Президія НААН ухвалила
рішення про оптимізацію чисельності установ і
працівників.
За оптимізації чисельності наукових установ,

їхньої структури та кількості працівників застосо-
вано диференційований підхід залежно від кате-
горії установ і рівня кваліфікації співробітників та
конкретних здобутків.
Так, якщо загальна чисельність установ до

початку реорганізації становила 123, то після її
завершення — 86. При цьому кількість національ-
них наукових центрів залишається незмінною, а
чисельність галузевих і зональних інститутів
зменшиться з 53 до 34.
За інформацією наукових установ Академії,

загальна чисельність працівників (за штатними
розписами) станом на 1 жовтня 2011 р. станови-
ла 11211 осіб, з них: дослідники — 5599 осіб, або
50% від загальної чисельності; техніки — 2196,
або 20% від загальної чисельності; допоміжний
персонал — 1655, або 15% (у т.ч. робітники струк-
турних підрозділів — 1286); інші працівники —
1762 осіб, або 16% від загальної чисельності.
Отже, у чисельності допоміжного персоналу

наукових установ працівники робітничих профе-
сій становлять 1286 осіб, або 12% від загальної
чисельності працівників. Вивільнення працівників
робітничих професій зі штату бюджетних установ

НААН переведенням на сезонний характер вико-
нання певного виду робіт та переведенням їх зі
штату бюджетної наукової установи до штату
дослідного господарства, що є експерименталь-
ною базою установи, на 2012 р. дає економію
фонду оплати праці на рівні 29 млн грн.
Реформування системи НААН в основному

буде завершене до кінця цього року. У резуль-
таті частка фінансування на соціальні виплати за
рахунок бюджетних коштів становитиме близько
60%, а 40% наукові установи зможуть витрачати
на розвиток аналітичної та матеріально-техноло-
гічної баз. За погодженням з Кабінетом Міністрів
України (протокольне рішення № 70 від 28 верес-
ня 2011 р.) бюджетні призначення за загальним
фондом державного бюджету, які вивільняються
після оптимізації мережі наукових установ, у по-
точному та наступних бюджетних періодах зали-
шаться в НААН і спрямовуватимуться на розви-
ток її матеріально-технічної бази.
Слід зазначити, що оптимізацію своєї структу-

ри Президія НААН розпочала з власного апара-
ту: зі 139 працівників штат Президії скоротився
до 105, з 5 віце-президентів залишилося 2, з 8
відділень — 5.
Щодо кадрової політики НААН, то дуже важ-

ливим нині є істотне поліпшення роботи із залу-
чення її членів до особистого здійснення науко-
вих досліджень, організації колективного розроб-
лення проблем, наукового керівництва роботами.
На 1 грудня 2011 р. чисельність членів НААН ста-
новила 217 осіб, у т.ч. дійсних членів (академіків)
— 101, членів-кореспондентів — 116 осіб. У ме-
режі наукових установ працює академіків — 63
особи, або 62%, членів-кореспондентів — 40 осіб,
або 48% від загальної чисельності. У середньо-
му в мережі НААН працює 55% від загальної чи-
сельності її членів. Згідно зі Статутом Академії її
члени зобов’язані брати активну участь в уп-
равлінні діяльністю НААН і щороку подавати звіти
в письмовій формі про наукову, науково-педаго-
гічну і громадську діяльність. У Секретаріат Пре-
зидії НААН на 1 грудня 2011 р. надійшло лише
25 звітів, або 24% від загальної чисельності ака-
деміків (101 особа) і 27 звітів, або 23% від загаль-
ної чисельності членів-кореспондентів (116 осіб).
Таке становище є вкрай незадовільним. Хочу за-
питати, про що свідчить те, що 75% членів НААН
не звітують? Про низький рівень виконавської
дисципліни чи відсутність наукових результатів,
про які можна звітувати? Я просив би академіків-
секретарів дуже серйозно поставитися до цього
питання і організувати роботу відділень так, щоб
мати об’єктивну інформацію про діяльність кож-
ного члена НААН. Я хотів би також почути думку
її членів про те, яких заходів слід ужити до тих,
хто не виконує вимоги Статуту. Шановні члени
академії, допоможіть, будь ласка, Президенту та
Президії в цьому важливому питанні.
У системі НААН у цей час також відбувається

глибока системна перебудова, яка передбачає
формування більш мобільної і дієвої кадрової
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політики, оновлення наукових кадрів і підвищен-
ня якості та результативності їхньої роботи. За
останні 6 міс. здійснювали організаційні заходи
з оновлення керівного складу наукових установ.
Усього за цей період замінено 18 директорів ін-
ститутів та 10 заступників директорів з наукової
роботи.
З метою поліпшення діяльності НААН пла-

нується внести ряд змін у її Статут. Це питання
внесено в порядок денний, тому докладно обго-
воримо його дещо пізніше.
Крім цього, для заохочення талановитої мо-

лоді до участі в наукових дослідженнях, стимулю-
вання її до активної наукової діяльності Прези-
дія Національної академії аграрних наук уперше
в 2011 р. провела загальноакадемічну конфе-
ренцію молодих учених, яка пройшла в 3 етапи:
наукова установа, відділення, Президія. Сьогодні
ми привітаємо 6 лауреатів премій «За кращу на-
укову доповідь молодого ученого НААН з фунда-
ментальних та прикладних досліджень».
Загалом реформування й удосконалення ор-

ганізаційної структури аграрної науки дасть змо-
гу оптимізувати видатки з державного бюджету
на наукові дослідження та забезпечить більш
високий рівень ефективності їх використання,
дасть можливість створювати науково-технічну
продукцію для агропромислового комплексу за
галузевим принципом та ефективний її трансфер
— за територіальним.
Акцентуючи увагу на питанні оптимізації на-

укових досліджень, слід зазначити, що якщо ра-
ніше переважну більшість наукових тематик ви-
конували за пропозиціями самих науково-дослі-
дних установ, то нині вплив Президії НААН і
Міністерства аграрної політики та продовольства
України на планування наукових досліджень
значно посилився. Унаслідок ухвалення запро-
понованих змін зі збереженням принципу надан-
ня фінансової підтримки науковій діяльності на
конкурсній основі істотно скорочено штучні бю-
рократичні бар’єри для фінансової підтримки пер-
спективних наукових проектів. Зокрема, наукові
проекти, які перемогли на конкурсі за фінансуван-
ня Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України, виконують саме їх автори, а не
установи, що сприятиме формуванню нових
творчих колективів та підтримці найбільш перс-
пективних наукових робіт. Так, у поточному році
науковцями НААН виграно 69 тендерів і викона-
но науково-дослідних робіт на загальну суму
близько 8,2 млн грн.
Реформування агропромислового комплексу

України на сучасному етапі неможливе без нау-
кового обґрунтування пріоритетних для країни
напрямів розвитку галузей сільського господар-
ства. І першорядна роль у вирішенні цих завдань
належить НААН, яка має достатній науковий і
кадровий потенціал (близько 400 докторів та
2000 кандидатів наук, понад 5,5 тис. наукових
працівників) для успішного розв’язання сучасних

проблем розвитку агропромислового комплексу
країни.
Перспективні напрями розвитку окремих галу-

зей АПК на цьому етапі реформ реалізовано че-
рез наукове обґрунтування та розроблення відпо-
відних галузевих програм.
У поточному році вже розроблено національні

програми «Зерно України — 2015», «Оліє-жиро-
вий комплекс», «Відроджене скотарство» і завер-
шується розроблення галузевих програм «Ово-
чівництво», «Садівництво», «Виноградарство»,
«Картоплярство», «Ефективне використання зро-
шених земель», «Кормовиробництво». Реаліза-
ція цих програм за умови проведення аграрної та
земельної реформ дасть змогу в 5-річний термін
подвоїти валове виробництво продукції сільсько-
го господарства та переробної і харчової про-
мисловості, зокрема виробити до 80 млн т зерна,
15 млн т олійних культур, 10 млн т овочів,
15,4 млн т молока, понад 5 млн т м’яса в забійній
вазі. За розрахунками фахівців, економічний ефект
від упровадження зазначених галузевих програм
у середньому становитиме 1,5–3 тис. грн/га.
Найбільш пріоритетними галузевими програ-

мами для нашої держави є «Зерно України —
2015» і «Відроджене скотарство», яким за рішен-
ням Уряду надано статус Національних проектів.
Сучасні селекційно-технологічні розробки ук-

раїнських учених допоможуть товаровиробникам
за умови доступу до необхідного обсягу фінан-
сових ресурсів довести виробництво зерна через
5–6 років до 80 млн т. У сучасному землеробстві
близько 25–30% урожайності забезпечується за
рахунок використання якісного насіння високо-
продуктивних сортів і гібридів сільськогосподар-
ських культур, дотримання науково обґрунтова-
них сівозмін. Упровадження інших інновацій може
забезпечити ще близько 30–40% додаткового
збору зерна з 1 га.
Запорукою цього передусім є генетичний по-

тенціал сортів і гібридів сільськогосподарських
культур української селекції.
Перший значний внесок у виконання цієї про-

грами зроблено вже у 2011 р., коли валовий збір
зерна в Україні перевищив 55 млн т. Такого рівня
врожаю в нашій державі досягнуто вперше за всі
роки існування аграрного виробництва. Це досяг-
нення та роль аграрної науки в його здійсненні
відзначив Президент України В.Ф. Янукович на
урочистому зібранні з нагоди Дня працівників
сільського господарства. Він, зокрема, сказав:
«Окремі господарства на основі впровадження
новітніх технологій отримали врожайність зерно-
вих на рівні найвищих у Європейському Союзі. Ці
вагомі результати базуються на фундаменталь-
них та прикладних досягненнях аграрної науки і
освіти».
Щороку наукові установи створюють і переда-

ють на державне сортовипробування 190–
220 нових сортів і гібридів. Слід зазначити, що
більшість вітчизняних сортів і гібридів за своїми
господарсько-біологічними ознаками є цілком
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конкурентоспроможними порівняно із сортами за-
рубіжної селекції, добре адаптованими до місце-
вих умов вирощування, а за такими ознаками, як
зимо-, посухостійкість, стійкість до хвороб, сма-
кові якості часто переважають зарубіжні анало-
ги. Останніми роками у вітчизняній селекції спо-
стерігається ряд негативних тенденцій. Через не-
доліки в організації розмноження й впровадження
якісного насіння нових сортів у виробництво на
вітчизняному ринку їх частка зменшується, а з
кожним роком розширюються площі посівів за
використання іноземних сортів. Так, лише за ос-
танні 5 років (2006–2010 рр.) у Державному реєстрі
сортів частка гібридів соняшнику іноземної се-
лекції зросла з 57% до 67%, цукрових буряків —
з 45 до 70, кукурудзи — з 46 до 56, гороху — з
23 до 47, картоплі — з 36 до 48%. Відповідно
зменшуються і посівні площі під вітчизняними
сортами. Якщо такі тенденції збережуться й на-
далі, то є небезпека втрати вітчизняних селек-
ційних вагомих здобутків. Щоб цього не сталося,
нам необхідно істотно реформувати вітчизняну
селекцію і поліпшити насінництво.
НААН проводить значну роботу з оптимізації

мережі селекційних установ. Повноцінну селек-
ційну роботу можна здійснювати за наявності в
установі досвідчених кадрів селекціонерів та від-
повідної матеріально-технічної бази. Якщо цьо-
го немає, проводити селекцію в ринкових умовах
безперспективно. Так, останніми роками припи-
нено селекційну роботу з житом на Поліській
дослідній станції, з кукурудзою — у Кримському
інституті АПВ, з пшеницею озимою — в Інституті
сільського господарства степової зони. Проте
тривають дослідження із селекції жита в 6-ти ус-
тановах, кукурудзи — 8-ми, пшениці озимої — у
13-ти установах. Тому робота з оптимізації селек-
ційної мережі триває. На наше переконання, се-
лекційна робота має бути сконцентрована в се-
лекційних центрах, а не розпорошена по дрібних
дослідних станціях, які часто не мають ні відпо-
відних кадрів, ні матеріальної бази. У котре став-
лю питання, що робота селекційної установи має
оцінюватися не кількістю створених і зареєстро-
ваних сортів, а тим, які площі займають ці сорти
у виробництві. На жаль, ще й донині під час звіту-
вання керівники багатьох наукових установ наво-
дять дані лише про кількість створених і зареє-
строваних сортів та гібридів і скромно замовчу-
ють, як вони поширюються у виробництві.
Основним критерієм оцінки діяльності селекцій-
ної установи мають бути обсяги впровадження
створених ними сортів. Прикладом задовільної
роботи в селекції є діяльність Селекційно-гене-
тичного інституту — НЦНС, сорти якого вирощу-
ють на площі 5,8 млн га (у т.ч. 2,2 млн га пше-
ниці озимої, 2,1 млн га ячменю ярого, 0,8 млн га
ячменю озимого, 0,7 млн га інших культур), Інс-
титуту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва —  його сорти
вирощують на площі 2,7 млн га (у т. ч. 1,5 млн га
соняшнику). Проте частина наукових установ пи-
танням упровадження своїх сортів надає недо-

статньо уваги. Втрачають свої позиції на ринку
насіння такі установи, як Інститут овочівництва і
баштанництва, Інститут біоенергетичних культур
і цукрових буряків, Інститут картоплярства та інші
установи. Так, гібриди Інституту біоенергетичних
культур і цукрових буряків вирощували у 2011 р.
лише на площі 84 тис. га, що становить 18,3%,
решта — іноземні гібриди. Сорти овочевих куль-
тур Інституту овочівництва і баштанництва та
його мережі займали у 2011 р. лише 97,6 тис. га,
або 19,6% від загальної площі. Площі впрова-
дження у виробництво сортів сільськогосподарсь-
ких культур, створених у Волинському, Буковин-
ському, Кіровоградському, Кримському, Терно-
пільському інститутах АПВ, Верхняцькій дослідній
станції, становлять від 200–300 га до 1–3 тис. га,
що навіть не дає можливості об’єктивно оцінити
господарсько корисні ознаки цих сортів.
Загалом слід зазначити, що наші визначні здо-

бутки в селекції сільськогосподарських культур
унеможливили намагання зарубіжних компаній
зробити Україну заручницею їхньої насіннєвої
продукції, а це гарантувало не лише продоволь-
чу безпеку нашої держави, а й дало можливість
Україні виступити потужним гравцем на світових
ринках зерна. Визнанням потенціалу української
аграрної науки в галузях селекції та насінництва
є підписання у 2011 р. спільних наукових програм
із всесвітньо відомими компаніями «Піонер-Дю-
пон», «Монсанто» та ін.
Варто зазначити, що у 2011 р. наша країна

має такий результат за умови застосування міне-
ральних добрив дозами вдвічі меншими, ніж вони
були в 90-х роках минулого століття, і втричі мен-
шими, ніж науково обґрунтовані норми. Вважає-
мо, що виробництво 34 млн т зерна ранніх зер-
нових культур і 55 млн т зерна загалом значною
мірою зумовлене наявними вітчизняними сорто-
вими ресурсами.
З огляду на кризові явища у вітчизняному ско-

тарстві, зменшення обсягів виробництва його
продукції та поголів’я тварин у господарствах усіх
форм власності, необхідність розвитку галузі для
задоволення продовольчих потреб держави на-
укові установи НААН разом з Міністерством аг-
рарної політики та продовольства України розро-
били Національний проект «Відроджене скотар-
ство», термін реалізації якого розраховано до
2015 р. Проект передбачає способи і механізми
нарощування поголів’я великої рогатої худоби, її
продуктивності, обсягів продукції скотарства з
відповідним організаційно-економічним, техноло-
гічним і нормативно-правовим забезпеченням.
Його реалізація дасть змогу досягти у 2015 р. ви-
робництва молока — 15,4 млн т, м’яса яловичи-
ни в живій масі — 1,02 млн т. Це буде виконано
завдяки оптимізації структури виробництва у гос-
подарствах різних форм власності (рис. 1, 2). До-
сягнення цих обсягів виробництва дасть змогу
стабілізувати цінову ситуацію на ринку продуктів
харчування тваринного походження, підвищити
якість молочних продуктів завдяки збільшенню
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частки натуральних компонентів, розширити екс-
портні можливості АПК.
На реалізацію поставлених завдань спрямо-

вані наукові розробки: зональні системи вироб-
ництва кормів, створення нових високопродук-
тивних сортів кормових культур, приведення віт-
чизняних норм і раціонів годівлі корів до між-
народних стандартів, енергоощадна технологія
заготівлі вологого зерна кукурудзи, яка зменшує
у 6–8 разів енерговитрати порівняно з традицій-
ною сушкою.
Реалізації проектів нового будівництва та ре-

конструкції молочних ферм сприятимуть розроб-
ки з ескізного проектування і технологій та бізнес-
планування виробництва молока з безприв’язним
утриманням корів на тривало незмінній підстилці,
що набуває дедалі більшого поширення в краї-
нах центральної Європи. Переваги — знижена у
2–3 рази вартість скотомісця, ніж за утримання
в боксах; забезпечення органічного ведення рос-
линництва. Передбачено використання вітчиз-
няного технологічного обладнання ВАТ «Брац-
лав». Термін окупності таких проектів становить
4–5 років.
Проте під час обрання нового будівництва і

реконструкції тваринницьких комплексів профіль-
ні наукові установи зволікають з розробкою нор-
мативних вихідних даних і завдань для створення
технологічно-проектної документації, що негатив-
но позначається на якості відповідних проектів.
Наявна організаційна система селекції у тва-

ринництві за окремими параметрами (система
збору інформації, методологія оцінки племінної
цінності тварин, ведення обліку продуктивності
тварин) не відповідає міжнародним стандартам
і не дає змоги Україні бути повноправним членом
міжнародних організацій з тваринництва. Тому
нині відбувається зниження ефективності селекції
у вітчизняних породах молочної і м’ясної худоби,
свиней, насамперед плідників. У значній кількості
областей практично зруйнована племінна служ-

ба, а з усього комплексу селекційних робіт вико-
нується лише постачання сперми.
Такий стан призводить до втрати конкуренто-

спроможності вітчизняної селекції та поступаль-
ної тенденції до домінування зарубіжних генетич-
них ресурсів. Щоб не опинитися у цілковитій за-
лежності від іноземних фірм, як це вже сталося
з промисловим м’ясним і яєчним птахівництвом,
Інституту розведення і генетики тварин потрібно
рішуче прискорити розпочаті кроки з відновлен-
ня сучасної вітчизняної системи селекції в тва-
ринництві, що дасть змогу підвищити рівень дер-
жавної безпеки та сформувати власний експор-
тний потенціал племінних (генетичних) ресурсів.
Для розв’язання зазначених проблем потрібно
розробити та ухвалити Загальнодержавну про-
граму селекції у тваринництві на період до 2020
р.
Недостатньо уваги приділяють розв’язанню

проблеми здешевлення комбікормів — основно-
го витратного чинника під час виробництва про-
дукції тваринництва. На відміну від зарубіжної
практики, у вітчизняних комбікормах занадто ви-
сока (на 20–30% більша) частка зернових компо-
нентів, що зумовлює їхню високу собівартість.
Тоді як у зарубіжних аналогах проблему кормо-
вого білка значною мірою розв’язують завдяки
використанню у складі комбікормів дешевших
продуктів — м’ясо-кісткового та рибного борош-
на, промисловій переробці зернових культур.
Принциповою відмінністю розглянутих нами

програм, а також інших програм, що розробля-
ються НААН спільно з Міністерством, є те, що
вони — це не лише прогнози урожайності, про-
дуктивності та валового виробництва сільськогос-
подарської продукції, а й завершені інноваційні
розробки, узгоджені за всіма показниками з кож-
ним з 25 регіонів України. Отже, розв’язання зав-
дань, визначених Національними проектами «Зер-
но України — 2015» і «Відроджене скотарство»,
стане важливим етапом реалізації державної по-
літики в реформуванні аграрного сектору еконо-
міки України і гарантуванні продовольчої безпе-
ки держави.
Прикладні дослідження та інноваційна діяль-

Рис.1. Зміна питомої ва и (%) осподарств
за чисельністю орів, ол.: — до 300;
— 301–1000; — понад 1000

Рис.2. Зміна обся ів виробництва моло а
(млн т) та по олів’я орів (млн ол.) ос-
подарствах різних ате орій: — осподар-
ства населення; — сільсь о осподарсь і
підприємства
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ність можуть базуватися лише на основі фунда-
ментальних досліджень. Тому посилюємо спів-
працю із провідними науково-дослідними устано-
вами і закладами Національної академії наук Ук-
раїни, вищими навчальними закладами, з
провідними міжнародними центрами. Зокрема, 12
жовтня 2011 р. відбулося спільне засідання Пре-
зидій Національної академії наук України та
НААН з проблеми «Біотехнологія: шляхи розвит-
ку і роль у вирішенні проблеми продовольчої без-
пеки держави». На ньому було розглянуто акту-
альні питання фундаментальних і прикладних
біотехнологічних досліджень з проблем генетич-
ного поліпшення рослин і тварин, здатних забез-
печити розвиток національного агропромислово-
го комплексу та гарантувати продовольчу безпеку
країни і водночас утвердити Україну як державу
з високоефективним конкурентоспроможним сіль-
ським господарством.
На жаль, так об’єктивно склалося за роки не-

залежності України, що інноваційна діяльність
традиційно є найслабкішим місцем національної
науки та економіки. Важливим є те, що всі націо-
нальні академії фінансуються за двома держав-
ними програмами (фундаментальні і прикладні
дослідження). Фактично науково-інноваційна ді-
яльність не є предметом державного замовлен-
ня. Тому НААН звернулася до Кабінету Міністрів
України, Міністерства фінансів та Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України з пропо-
зицією передбачити у державному бюджеті фі-
нансування НААН для провадження інноваційної
діяльності за окремою бюджетною програмою,
перерозподіливши кошти, які виділяються НААН
на наявні бюджетні програми. Цю пропозицію
підтримав Уряд і зараз узгоджуються відповідні
документи у міністерствах та відомствах.
Наявна мережа експериментальної бази, яка

є основою для доведення розробленої науково-
технічної продукції до рівня інновацій, за рядом
об’єктивних причин також не відповідає сучасно-
му рівню і потребує якісної реорганізації. Зношен-
ня основних засобів дослідних господарств НААН
станом на 1 грудня 2011 р. становить 58%, а
фактичні строки експлуатації переважної біль-
шості основних засобів у 2–2,5 раза перевищу-
ють нормативні.
Для посилення конкурентоспроможності роз-

робленої науково-технічної продукції Президією
НААН накреслено заходи з підвищення техноло-
гічного рівня експериментальної бази та поліп-
шення її матеріально-технічного забезпечення
завдяки залученню державних і приватних інвес-
тицій, сума яких становитиме 3–3,5 млрд грн у
найближчі 2–3 роки.
З огляду на це першочергового значення на-

буває відпрацювання механізмів підвищення до-
хідності сільськогосподарських підприємств для
проведення модернізації виробництва за освоєн-
ня сучасних інноваційних технологій. Співпраця
науки і виробництва потребує нових ідей та ме-
ханізмів. Так, Міністерством аграрної політики та

продовольства України та НААН запропоновано
запровадити цільове використання частини кош-
тів, отриманих сільськогосподарськими підприєм-
ствами на спеціальні рахунки за спеціальним
режимом стягнення ПДВ, на придбання іннова-
ційної продукції і технологій. Для цієї мети за-
плановано спрямувати 10% акумульованих на
спеціальних рахунках коштів, що в цілому у
сільському господарстві країни становить близь-
ко 1,2 млрд грн. Якщо врахувати, що НААН фі-
нансується в обсягах близько 0,5 млрд грн що-
року, то ми зможемо як мінімум потроїти фінан-
сування інноваційної діяльності. Цю пропозицію
подано на засіданні Уряду міністром аграрної
політики та продовольства України, підтримано
Кабінетом Міністрів і має бути запроваджено з
2012 р.
Такий механізм стимулюватиме поглиблення

фундаментальних і прикладних наукових роз-
робок установами НААН з метою створення ін-
новаційної продукції, яка відповідатиме запитам
аграрного бізнесу та успішно конкуруватиме зі
світовими аналогами. З другого боку, аграрні під-
приємства отримують сучасні наукові розробки.
Водночас, якщо ці кошти не будуть ними викорис-
тані протягом року, то залишок перейде на на-
ступний рік.
Головне завдання на найближчу перспективу —

посилення наукового забезпечення галузі пере-
робки основних видів сільськогосподарської про-
дукції з тим, щоб у 2015 р. Україна стала експор-
тером продукції переробної промисловості, а не
лише сільськогосподарської сировини. З цією ме-
тою для запровадження механізму розроблення
та виконання науково-технічних програм і спри-
яння залученню недержавних коштів для фінан-
сування наукових досліджень у галузі харчової
промисловості НААН ініційовано процес створен-
ня Наукового центру «Інститут інноваційних хар-
чових технологій». За розрахунками, у 2015 р. за-
гальна сума приросту грошових надходжень від
переорієнтації експорту сільськогосподарських
культур з сировини на продукцію переробки може
становити близько 40 млрд грн.
Президією НААН були ініційовані заходи із

запровадження інноваційно-інвестиційних меха-
нізмів розвитку державних підприємств дослідних
господарств. Схвалено Концепцію передачі в
оренду цілісних майнових комплексів сільськогос-
подарських підприємств як способу ефективно-
го використання та відновлення потенціалу дер-
жавного майна.
Використання ресурсної бази дослідних госпо-

дарств НААН і співпраця з потужними українсь-
кими інвесторами дали змогу за останні 8 міс.
розгорнути інноваційну діяльність у галузі селекції
та насінництва, використання окремих технологій,
виробництва біопалива та ін. Зроблено перші
кроки в розвитку приватно-державного партнер-
ства. Так, завдяки залученим приватним інвести-
ціям розпочато будівництво мережі насіннєвих
заводів, що стане технічною основою сучасного
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вітчизняного насінництва. З роботою одного з
трьох заводів Прем’єр-міністр України ознайомив-
ся в Запорізькій області. Ще 4 таких заводи за-
плановано збудувати найближчим часом, а в пер-
спективі їх буде 20. Науковим установам буде з
ким співпрацювати.
Досить плідною виявилася у 2011 р. співпра-

ця 26 дослідних господарств НААН з ТД «Украг-
ропром». Завдяки інвестуванню в розвиток до-
слідних господарств 458 млн грн (з них на техніч-
не переоснащення — закупівлю техніки — понад
80 млн грн) валовий збір зерна у 2011 р. порівня-
но з 2010 р. збільшився на 52%.
Уперше за останні 5 років урожайність ранніх

зернових у дослідних господарствах НААН пере-
вищила загальнодержавну на 8,5%, або 2,64 ц/га.
Проте це не видатне досягнення, а лише перший
крок у нормалізації роботи нашої експеримен-
тальної бази. Значною мірою ці результати отри-
мано завдяки організаційним заходам: усуненню
від керівництва безвідповідальних і недбалих та
залученню перспективних й енергійних керівників.
Завданням для дослідних господарств на най-
ближчі 3 роки є збільшення загальнодержавної
врожайності зернових на 1 т/га, а потенціал в
цьому напрямі у нас є. Так, урожайність ранніх
зернових у дослідному господарстві Інституту
рису становить 62 ц/га, у ДПДГ «Олександрівсь-
ке» Інституту кормів — 51,4, у Верхнянській до-
слідній станції — 50,6, ДПДГ «Каховське» — 50,2,
ДПДГ «Асканійське» — 48,1 ц/га; пшениці озимої
— у ДПДГ «Олександрівське» Інституту кормів —
65,9 ц/га, ДПДГ «Самчики» Хмельницького інсти-
туту АПВ — 63,7, Вінницької дослідної станції
Інституту кормів — 58,1 ц/га. Досягнуто високої
врожайності сої, кукурудзи та соняшнику. Серед
лідерів за цими культурами ДПДГ «Маркєєво»,
ДПДГ «Асканійське», ДПДГ «Олександрівське»,
ДПДГ «Шевченківське», ДПДГ «Відродження»
та ін. Високі показники отримано з використанням
вітчизняних сортів і гібридів.
Питання перетворення наших дослідних гос-

подарств у провідні господарства держави буде
на постійному особливому контролі Президії.
Розроблені заходи дадуть змогу за 2 наступ-

них роки збільшити обсяги позабюджетних над-
ходжень до установ НААН удвічі і досягти рівня
300–350 млн грн, а впродовж 5 років плануємо
довести співвідношення обсягів бюджетного та
позабюджетного фінансування 1:1.
У системі НААН в кожній області й АР Крим з

1998 р. функціонують і позитивно зарекоменду-
вали себе центри наукового забезпечення агро-
промислового виробництва регіонів, головною
метою діяльності яких є широке впровадження в
АПК затребуваних виробництвом інноваційних
рішень. Проте агропромисловий комплекс Украї-
ни потребує запровадження якісно нової іннова-
ційної стратегії. Програмою реформування аграр-
ної науки передбачено вдосконалити організа-
ційну структуру, схему фінансування центрів.
Створено 7 науково-інноваційних центрів з го-

ловними науковими установами на базі потужних
наукових установ НААН, які здійснюватимуть
трансфер технологій за зональним принципом
відповідно до природно-кліматичних зон України.
Регіональні інститути АПВ, розміщені в тій чи
іншій природно-кліматичній зоні, будуть підпоряд-
ковані зональним центрам як дослідні станції.
Важливою ланкою їхньої діяльності стануть іні-
ціювання та активна участь у розробці та реалі-
зації регіональних галузевих і комплексних про-
грам інвестиційно-інноваційного розвитку агро-
промислового виробництва регіонів, розробка та
впровадження інноваційних бізнес-проектів для
агроформувань регіонів.
З метою демонстрації і пропаганди селекцій-

но-генетичних і технологічних досягнень наукових
установ НААН, створення та забезпечення функ-
ціонування системи інформаційного забезпечен-
ня галузі землеробства в НААН на базі ДПДГ
«Саливонківське» Київської області працює Вис-
тавково-демонстраційний центр, що значно акти-
візував роботу у 2011 р. Центр відвідали десят-
ки делегацій з України та зарубіжжя.
Загалом модернізація та інноваційний розви-

ток аграрної економіки потребує розробок з підви-
щення дохідності сільськогосподарських підпри-
ємств, що є одним з основних завдань другого
етапу аграрної та земельної реформ. Однак, як
свідчать результати господарської діяльності, в
аграрній сфері розв’язання завдань, поставлених
перед земельною реформою (радикально зміни-
ти ставлення до землі, як до національного ба-
гатства, залучити до виробництва інвестиційно
спроможних власників, зацікавлених ефективно,
раціонально, по-господарськи та екологобезпеч-
но використовувати сільськогосподарські угіддя,
ввести вартість землі в економічний оборот),
здійснено не повністю.
За показниками аналізу, за 20 років інституціо-

нального та законодавчого забезпечення земель-
ної реформи в Україні здійснено заходи за основ-
ними напрямами лише на 48% (таблиця). Для
прикладу, за напрямом розвиток форм власності
на землю та обіг прав власності здійснено лише
35% від потрібних заходів. Тому найважливішим
завданням у нарощуванні аграрного потенціалу
країни для виведення її в аграрні лідери є за-
провадження повноцінного ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення.
Стратегічними завданнями цього етапу зе-

мельної реформи є: законодавче врегулювання
рентних відносин, за яких істотна частка створю-
ваної у сільському господарстві земельної рен-
ти має повертатися виробникам для розширеного
відтворення цієї галузі; забезпечення раціональ-
ного використання та охорони земель на основі
його екологізації, захисту ґрунтів від деградації,
збереження та відтворення родючості ґрунтів.
Чинним земельним кодексом передбачено за-

провадження ринку земель сільськогосподарсь-
кого призначення за умови ухвалення основопо-
ложних нормативно-правових актів, зокрема за-
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конів України «Про державний земельний ка-
дастр», «Про ринок земель», «Про державний
земельний (іпотечний) банк», «Про ґрунти та їхню
родючість», «Про сільське господарство».
Для виконання зазначених вище завдань за

участю вчених Відділення аграрної економіки і
продовольства НААН і спеціалістів Земельного
агентства України та Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства України розроблено низ-
ку законодавчих і нормативно-правових актів,
призначених урегулювати проблему попередньо-
го застою на ринку землі в Україні (рис. 3).
Одним із головних завдань земельної рефор-

ми в Україні є введення землі в економічний обіг

через урахування її вартості у виробничо-госпо-
дарській діяльності підприємств і використання як
застави під час здійснення фінансово-кредитних
операцій. Водночас зусилля вчених НААН спря-
мовано на розробку нової системи кредитуван-
ня сільськогосподарських виробників способом
створення та відпрацювання механізмів фінансу-
вання Державного земельного іпотечно-інвести-
ційного банку (рис. 4).
Під час розробки цієї низки законопроектів і

нормативно-правових актів доводилося прийма-
ти неординарні й відповідальні рішення. Так, з
огляду на соціально-політичну ситуацію в країні
на цьому етапі реформ потреба в обмеженні

Аналіз здійснення заходів за основними напрямами земельної реформи в У раїні за
20 ро ів

Розвиток форм власності на землю та обіг прав власності 35
Створення нових ринкових земельних відносин 45
Платність землекористування 75
Державний земельний кадастр, планово-картографічне забезпечення 35
Перерозподіл земель і землеустрій 60
Ринок земель сільськогосподарського призначення 25
Забезпечення земельними ділянками громадян України 95
Покращення екологічного стану земель та їх охорони 45
Фінансування заходів земельної реформи 15
Стимулювання розвитку сільських територій 35
  В середньому 48

Рис. 3. Концепція форм вання рин землі в У раїні

 Напрям реформування
Експертна оцінка

здійснення заходів, %

Нормативно-правове забезпечення ринку земель

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

Науково-методичне забезпечення
ринку земель і створення його інфраструктури

Закони України:
Про ринок землі (проект)
Про державний земельний кадастр
Про консолідацію земель (проект)
Про державний земельний іпотечно-інвестиційний банк
(проект)
Про іпотеку землі (проект) та ін.

Формування механізмів:
цінового;
податкового;
кредитного;
міжгалузевого господарювання та ін.

Включення вартості землі в економічне (ринкове) середовище

Прямий економічний ефект для с.-г. підприємств 10–12 млрд грн

Реалізація прав

На земельну частку (пай), посвідчене сертифікатом
Успадкування права на земельну частку (пай)

Оренда права на земельну частку (пай)

Застава права оренди земельної частки (паю)

Власність
на земельну ділянку, посвідчену державним актом

Успадкування земельної ділянки

Оренда (суборенда) земельної ділянки
Міна земельної ділянки (обмін ділянками)
Застава земельної ділянки, права оренди

Внесення земельної ділянки до статутного фонду
Дарування земельної ділянки

Купівля-продаж земельної ділянки
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учасників ринку землі тільки громадянами Украї-
ни та державою, а також в обмеженні на площу
землі, що зосереджена в одних руках, — неза-
перечні. У такому разі основною формою земель-
них відносин в аграрному виробництві буде орен-
да, а не власність. Після усвідомлення цього
факту виникло запитання — як зробити землю
об’єктом іпотеки? І рішення було знайдено. Ос-
новною заставою під час кредитування сільгосп-
товаровиробників може бути право середньо- та
довгострокової оренди. Це знайшло відображен-
ня в остаточній редакції законопроекту «Про ри-
нок земель».
Банк здійснюватиме кредитування сільськогос-

подарських виробників під заставу їхніх земель-
них ділянок і заставу прав на оренду землі за
ставкою, не вищою від офіційного рівня інфляції
(індексу споживчих цін) (прогнозується не вище
10% річних).

Рис. 4. Схема редит вання сіль осптоваро-
виробни ів

Програма реформування аграрної науки від-
повідає Концепції реформування і розвитку аг-
рарної освіти і науки, затвердженій Урядом у
квітні 2011 р. 28 вересня 2011 р. її було розгля-
нуто на засіданні Кабінету Міністрів України та
схвалено Урядом. Для здійснення цієї програми
Прем’єр-міністр України дав відповідні доручен-
ня, які нині виконують центральні органи виконав-
чої влади. У жовтні було зроблено доповідь про
основні положення програми на засіданні Комі-
тету з питань аграрної політики та земельних
відносин Верховної Ради України, де ці положен-
ня дістали підтримку народних депутатів.
Другий етап земельної та аграрної реформ

розпочався в стінах НААН, і рік тому на загаль-
них зборах було запропоновано концептуальні
підходи до його реалізації. Минулого року було
розроблено докладну програму цих реформ за
окремими напрямами. За активної участі членів
і науковців НААН розроблено основні законопро-
екти та проекти нормативно-правових документів,
за якими відбуваються реформи. Розроблено
також галузеві програми за основними напряма-
ми аграрного виробництва, трьом з яких надано
статусу національних. Ці розробки покладено в
основу Національного плану дій Програми еконо-
мічних реформ Президента України «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава» на 2010–2014 рр. Оскільки
НААН була ініціатором та основним розробником
реформ, абсолютно логічно, що вона відповіда-
тиме і за їх проведення.
Альтернативи розпочатим реформам немає.

НААН має завершити роботу з поліпшення нау-
кового забезпечення земельної та аграрної ре-
форм, досягнення реальних результатів для ре-
алізації доктрини інноваційно-інвестиційного роз-
витку АПК, наукового забезпечення технологічно-
го переоснащення галузі й перетворення її на
ефективний конкурентоспроможний сектор націо-
нальної економіки.

Страхові
компанії

Державний
земельний оператор
як інструмент
управління рухом

землі

Земельна іпотека
і (або) застава
довготермінового

права оренди землі —
основи кредитування

Сільгосп-
виробники

Державний земельний
іпотечно-інвестиційний
банк (ДЗІІБ) —

100 млрд грн на рік

*   *   *
Міністр аграрної політики та продоволь-

ства України М.В. Присяжнюк зазначив, що
нині, коли порушується рівновага в системі гло-
бальної продовольчої безпеки, подорожчали
продукти харчування та пожвавився попит на
біопаливо, значні корективи внесла у світовий
перерозподіл ринків продовольства світова фі-
нансова криза. Відбувається переформатуван-
ня виробництва і ринків збуту сільськогоспо-
дарської продукції на світовій економічній
арені, аграрна тема посідає у цьому процесі
одне із чільних місць.
Поява нових проблем, на які потрібно швид-

ко реагувати, створює і нові можливості, які ми
зобов’язані ефективно використати. Неприпу-
стимо чекати, поки нас запросять вирішити ці
питання. Світ знайде вихід із цієї кризової си-
туації — дефіциту продуктів харчування.
В України є по-справжньому безцінне багат-

ство: зручне географічне положення, сприят-
ливі природно-кліматичні умови, кваліфікована
робоча сила, найбільші у світі площі родючих
чорноземів. Усе це — міцний фундамент для
подальшого сталого розвитку високопродуктив-
ного сільського господарства. Україна має ре-
альний шанс, вчасно перегрупувавши сили і
засоби, вбудуватися в нову структуру глобаль-
ного сільськогосподарського виробництва і по-
сісти гідне місце серед інших країн.
Це зробити непросто. Відомо, що світовий

ринок продовольства і сільськогосподарської
продукції найжорсткіший і найзарегульовані-
ший, там не буває вільної торгівлі. Якщо ми
прагнемо утвердитись у світі як самодостатня,
сильна аграрна держава, то мусимо врахува-
ти у своїй діяльності всі сучасні тенденції в аг-
рарній науці, освіті, підготовці кадрів та аграр-
ному менеджменті. Іншого шляху немає.
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Щойно у рамках робочого візиту до Брюссе-
лю я взяв участь у Восьмому засіданні Діало-
гу з аграрних питань Україна — ЄС, а також
зустрівся з Європейським Комісаром з питань
сільського господарства та розвитку сільської
місцевості, з Генеральним директоратом Євро-
пейської Комісії з питань охорони здоров’я та
захисту прав споживачів (САНКО), з представ-
никами Європейської бізнес-асоціації. Вони по-
рушують те саме питання, що й наш Президент
— боротьба з бідністю, неможливістю мати до-
статню кількість продуктів харчування.
Завдання Президента — подолати бідність

на селі, а не створити умови для проживання
в бідності. Нині, на превеликий жаль, ми нама-
гаємося розв’язати проблему в інший спосіб.
Деякі положення, задекларовані ЄС, спону-

кають до аналізу та переоцінки реформування
сільськогосподарської галузі в Україні. Біль-
шість представників наукового світу та керів-
ництво ЄС визначили як пріоритет і головну
мету реформування аграрного сектору Європи
— підвищення рівня державного втручання та
підтримку сильної регуляторної політики з ме-
тою збереження суспільного сільського госпо-
дарства. А де ж вільний ринок? Сільське гос-
подарство було визначене як соціальне благо,
і з огляду на це наводилася аргументація на
користь державного втручання в ринкову аграр-
ну економіку. Отже, на думку Єврокомісії і Єв-
ропарламенту, створюється наукове підґрунтя,
яким виправдовується жорстка регуляторна
політика не тільки у цій сфері, а й суміжних га-
лузях. Ця тенденція регулювання аграрного
сектору характерна для економік держав усьо-
го світу. Немає жодної країни, де б аграрний
сектор функціонував за принципами так звано-
го вільного ринку.
Нині світу від України потрібно лише зерно.

Європейські комісії вже 4 рази інспектували га-
лузь птахівництва. Вітчизняні птахофабрики
перевершують за технічним оснащенням євро-
пейські, але ж нам не дають змоги вивозити
продукцію через різні причини, одна з них —
якість води.
Ми будемо працювати в зоні вільної торгівлі

і в Світовій організації торгівлі. Українці — дис-
ципліновані і відповідальні. Треба врахувати:
світ стає дедалі жорсткішим щодо конкуренції.
Продовольча і сільськогосподарська міжурядо-
ва організація Об’єднаних Націй ФАО, визна-
чаючи ступінь впливу аграрної освіти і науки на
стан розвитку сільського господарства у розви-
нених країнах світу за останні 10 років, виок-
ремила серед інших такі стратегічні орієнтири:
стабільний розвиток сільськогосподарських те-
риторій, зокрема розробка ефективних систем
використання земельних, водних, лісових і риб-
них ресурсів, а також забезпечення охорони
довкілля; підвищення ролі управління в аграр-
ній науці; вдосконалення існуючих та впровад-
ження нових форм партнерства науки й осві-

ти; зміцнення зв’язку між наукою і виробницт-
вом.
Реформування агропромислового комплек-

су України на сучасному етапі неможливе без
наукового обґрунтування пріоритетних для кра-
їни напрямів розвитку галузей сільського гос-
подарства. І тут, на наше глибоке переконан-
ня, незаперечна роль у розв’язанні поставле-
них завдань належить Національній академії
аграрних наук України. Академія має достатній
науковий і кадровий потенціал (близько 400
докторів і 2 тис. кандидатів наук, понад 5,5 тис.
наукових працівників) для успішного розв’язан-
ня сучасних проблем розвитку агропромисло-
вого комплексу країни.
Використовуючи комплексний аналіз акту-

альних проблем у світовому та вітчизняному
сільському господарстві, нам потрібно робити
висновки, визначити стратегічні орієнтири роз-
витку аграрного виробництва, а також аграрної
науки. Час порожніх балачок завершується, і
наше завдання в аграрному секторі використа-
ти цю можливість.
Потрібно гарантувати продовольчу безпеку

та відпрацювати чітку стратегію розвитку аграр-
ного сектору, на яку очікує аграрне суспільство.
Це жорстка необхідність, яка постала і перед
Міністерством аграрної політики та продоволь-
ства України, і я як міністр, ставлю це завдан-
ня перед аграрною наукою як базою для нау-
кового забезпечення виробництва, зокрема пе-
ред Національним науковим центром «Інститут
аграрної економіки». Є потреба вже нині завер-
шити розроблення стратегічного бачення мо-
делі, форми розвитку аграрного сектору. Яка
форма є пріоритетною? Стратегічна модель
розвитку має враховувати особливості вітчиз-
няної економіки, особливості розвитку сільських
населених пунктів, господарств населення, де
налічується 3 млн га городів, які ми у найближчі
30–40 років не залучимо у великотоварне ви-
робництво. Виникає також питання доцільності
укрупнення господарств.
У рамках виконання завдань Програми еко-

номічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава» Академією спільно з Мі-
ністерством аграрної політики та продоволь-
ства України визначено пріоритетні стратегічні
напрями інноваційного розвитку АПК України.
У межах реалізації стратегічного напряму «тех-
нологічне оновлення та розвиток агропромис-
лового комплексу» визначено середньострокові
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
АПК на період до 2016 р.: технології адаптив-
ного ґрунтоохоронного землеробства; техно-
логії з отримання високоякісної рослинницької
продукції, виробництва діагностикумів захворю-
вань рослин, виробництва діагностикумів за-
хворювань тварин і засобів їх захисту; техно-
логічне оновлення виробництва продукції ско-
тарства та свинарства; технології створення
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високопродуктивних альтернативних джерел
для отримання палив; новітні біотехнології для
рослинництва, тваринництва та ветеринарії. Ці
пріоритетні напрями незабаром будуть розгля-
нуті Кабінетом Міністрів України.
З метою реалізації ряду положень Програ-

ми економічних реформ на 2010–2014 рр. у га-
лузі АПК Національною академією аграрних
наук України науково обґрунтовано та спільно
з фахівцями Мінагрополітики України розроб-
лено галузеві програми, а саме: «Зерно Украї-
ни — 2015», «Оліє-жировий комплекс», «Від-
роджене скотарство». Перший крок у реалізації
програми «Зерно України – 2015» уже зробле-
но: вперше за історію існування незалежної
України отримано рекордний урожай зернових
— понад 56 млн т. На завершальній стадії пе-
ребуває розробка програм «Овочівництво»,
«Садівництво», «Виноградарство», «Картоп-
лярство», «Ефективне використання зрошува-
них земель» та ін.
Однак виконання програм у повному обсязі

потребує від аграріїв та аграрної науки певних
кроків із забезпечення комплексу заходів — ор-
ганізаційних, маркетингових, інформаційних, ін-
вестиційних.
Слабке місце аграрної науки — практичне

впровадження результатів наукових дослід-
жень в аграрне виробництво.
За останнє десятиліття намітилась тенден-

ція до зменшення частки сортів і гібридів сіль-
ськогосподарських культур селекції НААН, вне-
сених до Державного реєстру сортів рослин Ук-
раїни. Відбувається поступова експансія сортів
і гібридів культур зарубіжної селекції на вітчиз-
няних угіддях; це — цукровий буряк, кукуруд-
за, соняшник, ріпак озимий та ін. Наприклад, у
1910 р. 80% насіння цукрового буряку Україна
експортувала до Європи, а нині — навпаки.
З метою реалізації генетичного потенціалу

сортів і гібридів сільськогосподарських культур
селекції НААН необхідним є також якісне ре-
формування вітчизняної системи селекції та
насінництва сільськогосподарських культур.
Співробітництво Мінагрополітики України та

науково-дослідних установ НААН у напрямі ін-
новаційного провайдингу селекційних досяг-
нень у рослинництві, а також у тваринництві,
має бути активнішим. Маркетингова діяльність
у цій сфері також потребує активізації.
Дуже мало уваги приділяється і розробці

сучасних вітчизняних технологій глибинної пе-
реробки продукції рослинництва, зберігання
сільськогосподарської продукції та сировини.
Така ситуація склалася і в галузі тваринницт-
ва. Держава щороку виділяє племінним гос-
подарствам Мінагрополітики й дослідним гос-
подарствам НААН кошти за бюджетною про-
грамою на селекцію у тваринництві. Однак
провідні вітчизняні товаровиробники закупову-
ють племінне поголів’я свиней у Німеччині й
Данії, великої рогатої худоби — у Канаді та

США. Актуальною також є програма з вироб-
ництва та використання цукрової сировини як
біопалива, оскільки вихід на світові ринки віт-
чизняного цукру пов’язаний з багатьма трудно-
щами.
За період, що минув після звітних Загальних

зборів, підвищився рівень господарювання в
державних підприємствах мережі Академії, зок-
рема, врожайність сільськогосподарських куль-
тур та надої молока на 1 корову стали вищи-
ми, ніж у середньому по країні. Серед інших
факторів слід урахувати й ризики проведення
експериментів. Проте не врожайність є основ-
ним показником оцінки діяльності Академії. Не
можна допустити, щоб на засіданнях Кабміну
лунали докори на адресу аграрних фахівців та
аграрної науки. Особливо важливим є питання
про створення наукової моделі розвитку аграр-
ного виробництва.
Досі маємо недосконалі державні програми,

а пропозиції Академії не завжди відповідають
вимогам Мінагрополітики і не стають основою
для ухвалення регуляторних рішень. Академії
слід звернути увагу на виконання ухвалених
Президією НААН рішень та підвищити відпові-
дальність за їх виконання.
Майбутнє аграрної науки — у швидкому ре-

агуванні на запити ринку, в оптимізації викорис-
тання фінансових, матеріально-технічних і кад-
рових ресурсів, які мають зосереджуватися на
стратегічних для галузей АПК напрямах.
Сучасний стан економіки країни також по-

требує створення нової ефективної схеми ін-
новаційного розвитку агропромислового секто-
ру: аграрна освіта — аграрна наука — аграрне
виробництво. Неузгодження дій за напрямами
освіти та науки не сприяє успішному розроб-
ленню концепції розвитку села. Потрібно ви-
вчити ситуацію та світовий досвід, об’єднати
зусилля з урахуванням наших особливостей і
знайти оптимальний напрям розвитку аграрно-
го сектору. Нині ми прагнемо розвиватися за
новими технологіями, маємо світові досягнен-
ня, зокрема у виробництві зерна, але що роби-
ти із селом? Відповіді поки що немає.
Слід відроджувати також професійно-техніч-

ну освіту, бо значна частина молоді хоче мати
робітничі професії.
Хотілося б, щоб аграрний сектор і Міністер-

ство працювали за розробленою наукою мо-
деллю з використанням тих напрацювань, які
створюють науковці. Потрібно зміцнювати зв’я-
зок між наукою і виробництвом, удосконалюва-
ти наявні та впроваджувати нові форми парт-
нерства науки та освіти.
З огляду на стратегічні напрями розвитку

світового сільського господарства актуальними
та своєчасними є кроки Уряду України щодо
реформування вітчизняної аграрної науки. Зок-
рема, передбачалося провести ряд заходів з
оцінки ефективності діяльності наукових уста-
нов, визначення відповідності одержуваних ни-
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ми результатів наукових досліджень держав-
ним науково-технічним пріоритетам у відпові-
дних галузях економіки. За результатами такої
оцінки слід здійснити оптимізацію наукових ус-
танов та їхньої дослідної мережі. Національна
академія аграрних наук України першою серед
усіх академій стала на цей непростий шлях
реформування.
Міністерство аграрної політики та продо-

вольства України підтримує розпочату НААН
роботу з реформування аграрної науки і праг-
не досягти вагомих результатів у реалізації
доктрини інноваційно-інвестиційного розвитку
АПК, наукового забезпечення технологічного
переоснащення галузі й перетворення її на
ефективний конкурентоспроможний сектор еко-
номіки.
Слід сконцентрувати науковий потенціал хо-

ча б на основних актуальних напрямах, з яких
розпочнеться новий етап розвитку аграрного
виробництва: «Розвиток села», «Тваринницт-
во», «Зерно», «Технічне переоснащення», «Ово-
чівництво», «Біопаливо».
Успішна реалізація зазначених програм, за-

безпечення агропромислового комплексу краї-
ни конкурентоспроможною науково-технічною
продукцією, ефективне впровадження резуль-
татів наукових досліджень у сільськогосподар-
ське виробництво і підвищення добробуту на-
селення стануть можливими за умови рефор-
мування аграрної освіти та науки із застосуван-
ням інноваційних підходів, використанням
кадрового та наукового потенціалу, здійснен-
ням перерозподілу пріоритетів фінансування
наукової сфери Національною академією аг-
рарних наук України в напрямі концентрації
фінансових ресурсів на актуальних прикладних
розробках, підвищення матеріально-технічного
забезпечення і технологічного рівня дослідних
господарств за рахунок залучення державних
та приватних інвестицій.
Прикладна наука нині повинна активізувати-

ся, а найкращі світові досягнення мають бути
адаптовані до умов вітчизняного виробництва
без марних витрат. Можливо, слід визначити 2–
3 інститути з фундаментальним спрямуванням
діяльності, які б розробляли сміливі рішення,
що згодом будуть втілені в життя.
Наукова еліта має використати свій багатий

досвід творців аграрної політики, щоб дати но-
вий поштовх розвитку аграрної науки.
Академік НААН, академік-секретар Відді-

лення рослинництва О.О. Іващенко заува-
жив, що один з найболісніших процесів — оп-
тимізація структури і скорочення чисельності
співробітників — у НААН уже практично завер-
шений. Проте постали складніші й масштабніші
проблеми, які потрібно подолати.
Прискорення процесу модернізації аграрно-

го виробництва в країні потребує від усіх пра-
цівників НААН одночасного поєднання бага-
тьох процесів удосконалення. Показники нау-

кової роботи нерозривно пов’язані з двома чин-
никами: якістю підготовки наукових співробіт-
ників та їхньою поінформованістю і рівнем об-
ладнання наукових лабораторій. Відповідно і
рівень наукового планування досліджень за
таких умов може бути якісно досконалішим, а
результати їх проведення актуальнішими та
принципово новими. Минули часи, коли науко-
вець міг робити висновки з досліджень за од-
ним показником — більша урожайність отрима-
на у досліді чи менша.
Рівень обладнання наукових лабораторій не

можна замінити однією лише фаховою підго-
товкою науковців. Ми втрачаємо якість дослід-
жень через недостатню їх комплексність, що
часто є наслідком незадовільного обладнання
лабораторій. Актуальним є істотне розширен-
ня досліджень як у сфері теоретичної, так і при-
кладної генетики, біотехнології, біохімії, фізіо-
логії рослин і тварин, для чого необхідно мати
відповідне сучасне обладнання, а це потребує
значних затрат, які проте є економічно доціль-
ними. І держава, і НААН, і кожен науковий центр
мають усвідомити життєву потребу таких за-
трат і максимально швидкого технічного пере-
оснащення наукових лабораторій.
Наукові результати залежать і від психоло-

гічної атмосфери у колективах інститутів. Ре-
альна наука потребує атмосфери творчості.
Науковцями не можна керувати, як тракторною
бригадою або тваринницькою фермою. Спро-
би таких підходів до менеджменту в науці при-
зводять до невиправданих втрат системою
найбільш підготовлених і творчих науковців, які
в такій психологічній атмосфері результативно
працювати не будуть.
Національна академія аграрних наук Украї-

ни як система наукових установ має такий ав-
торитет і таку наукову вагу в суспільстві, яку
створюють своєю діяльністю її члени. Ми має-
мо незаперечні вагомі наукові досягнення, так
і певні проблеми. Науковці — це люди, що ма-
ють знання, професійно володіють методами
аналізу, синтезу, наділені творчим потенціа-
лом. Вони як ніхто інший привертають до себе
увагу суспільства і є чутливими до питань честі,
моралі, етики. Ігнорування таких критеріїв у
повсякденному житті загрожує дуже великими
проблемами не лише системі науки, а й сусп-
ільству взагалі.
Однак потрібно визнати, що маємо і таких

колег, яким нічим реально звітувати за мину-
лий рік, оскільки наукову діяльність вони фак-
тично не провадять, молоде поповнення нау-
ковців не готують і патентів на винаходи та ав-
торських свідоцтв не отримують. Інші, навпаки,
— дискредитують НААН своєю далекою від
науки активністю, спрямованою передусім на
досягнення групових комерційних результатів,
часто дуже далеких від завдань Академії.
Директор Інституту сільського господар-

ства степової зони, член-кореспондент
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НААН А.В.  Черенков у своєму виступі під-
креслив, що значного функціонального розши-
рення структура Інституту сільського господар-
ства степової зони НААН набула в результаті
внесення до планів науково-дослідних робіт
інституту досліджень з питань розведення і
годівлі тварин та виробництва продукції рос-
линництва завдяки приєднанню Інституту тва-
ринництва центральних районів НААН.
Курс на раціональне використання кадрово-

го потенціалу дав змогу знайти врівноважений
баланс між обсягами науково-дослідних робіт,
матеріальною базою і кадровим забезпеченням
та оптимізувати чисельність працюючих. За рік
чисельність працівників зменшилася з 381 до
290 осіб, або на 91 особу.
Модернізація галузі зерновиробництва буде

забезпечена на основі пріоритетів вітчизняної
селекції і насінництва зернових культур, опти-
мізації структурних елементів у раціональному
землекористуванні, цільового використання
засобів регулювання родючості ґрунтів і конт-
ролювання шкідливих об’єктів в агроценозах,
упровадження технологій вирощування на базі
комбінованих агрегатів із високими ґрунтозахис-
ними та енергоощадними функціями. Це зав-
дання потребує реформування програми дос-
ліджень.
Проведений аналіз реального стану вироб-

ництва зерна та оцінка потенціалу свідчать, що
значна частина очікуваного приросту обсягів
вирощування зерна міститься в площині науко-
вих факторів регулювання агроекосистем:
структура посівів, добрива, захист рослин, сор-
ти, збирання врожаю.
Конкурентоспроможність вітчизняної селек-

ції на перспективну п’ятирічку буде посилена
створенням в інституті 35 гібридів кукурудзи. За
умови збереження потенціалу врожайності різ-
них груп стиглості на рівні 100–130 ц/га нові
методи селекції дадуть змогу забезпечити такі
цінні господарські властивості, як технологічна
вирівняність рослин, економна витрата вологи
та інтенсивне використання добрив у вегета-
ційний період, прискорені темпи втрати вологи
в передзбиральний період, сприятливі режими
обмолоту під час збирання врожаю.
Протягом останніх трьох років спостерігаєть-

ся позитивна тенденція до зростання обсягів
реалізації батьківських форм гібридів кукуруд-
зи та надходжень за рахунок відрахувань —
роялті. Основними споживачами насіння бать-
ківських форм кукурудзи залишаються мережа
дослідних станцій Інституту сільського госпо-
дарства степової зони НААН та комерційні
формування, які вирощують насіння гібридів
першого покоління.
Завдяки наданню наукових послуг, викорис-

танню інтелектуальних об’єктів і реалізації ори-
гінальної науково місткої продукції Інститут
одержав 6567 тис. грн прибутку, з яких 1998
тис. грн становить роялті. Тобто на 1 грн бюд-

жетного фінансування одержано 0,51 грн гро-
шових ресурсів спеціального фонду.
Висока ефективність виробництва дала змо-

гу дослідним станціям і господарствам Інститу-
ту вийти на позитивний рівень фінансової ді-
яльності й одержати 2100 тис. грн прибутку.
Активи виробленої продукції становлять 41 млн
грн (15,2 — зерно; 19,2 — насіння; 6,6 — тва-
ринництво).
Директор Українського НДІ водогоспо-

дарсько-екологічних проблем, академік
НААН А.В. Яцик акцентував на тому,що За-
гальні збори НААН — ключовий момент в ді-
яльності Академії. Важливо грамотно здійсни-
ти її реформування з тим, щоб кардинально
підвищити роль і значення Академії в житті
держави.
Зміни керівництва Академії зумовили зміни

і в керівництві інститутів. Заміна керівників ін-
ститутів відбулася не зовсім демократично, а
певною мірою келійно. Тому, по-перше, було б
доцільно хоч би на Загальних зборах відділень
заслухати звіти попередників за проведену ба-
гаторічну роботу, щоб наступники могли ке-
руватися накопиченим досвідом. Нових керів-
ників необхідно призначати на альтернативній
основі з числа претендентів, що мають власні
програми.
Спрощене уявлення, а тим більше винесен-

ня на широкий загал водних проблем України
з боку окремих членів Академії, фахівців ши-
рокого профілю, завдає шкоди країні, впливає
на екологічну і навіть національну безпеку дер-
жави.
Ми і сьогодні не можемо дати відповіді на

запитання — який за обсягом має бути меліо-
ративний клин у конкретній області, районі,
виходячи з техніко-економічної доцільності та
екологічної безпеки.
Якось осторонь від цих процесів залишили-

ся профільні міністерства, відомства та НААН,
її профільні інститути й нині залишаються спо-
стерігачами і статистами. Їм потрібно виявити
себе, а «не бігати по не своєму науковому по-
лю».
Член-кореспондент НААН, академік-сек-

ретар Відділення аграрної економіки та про-
довольства В.М. Жук висловив думку, що ре-
формування є вкрай потрібним, оскільки разом
з Президією, з НААН Відділення аграрної еко-
номіки та продовольства бере на себе відпо-
відальність за наукове забезпечення нового
етапу аграрної та земельної реформи, про що
свідчить Президентська програма економічних
реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспіль-
ство, конкурентоспроможна економіка, ефек-
тивна держава».
Тому і Відділення має реформуватися так,

щоб відповідати завданням: 1) наукового забез-
печення інновацій у продовольчій сфері; 2) нау-
кового забезпечення формування сприятливих
економічних умов господарювання, де головни-
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ми є: земельна реформа і стратегія розвитку
сільського господарства України, реформа
фінансових механізмів, розвиток економіки ба-
зових галузей, розвиток ринків, сільських тери-
торій.
Як мінімум 3 останніх мають бути сферою

наукових досліджень не тільки нашого Відді-
лення, а й галузевих інститутів та зональних
наукових центрів по всій Академії. Ми маємо
вибудовувати нову схему координації наукових
досліджень з економіки, коли на національні
наукові центри, головні та провідні науково-
дослідні установи галузевого спрямування, зо-
нальні науково-інноваційні центри Академії пе-
реноситься прикладна сторона досліджень з
економіки, а методологічне забезпечення цієї
роботи (через розробку моделей, інструмента-
рію, навчальних комплексів) покладається на
наше Відділення.
Водночас стан і готовність економічних під-

розділів більшості НДУ Академії до виконання
завдань Національного плану дій викликають
занепокоєння:
з одного боку, керівники науково-дослідних

установ Академії сприйняли рекомендації Пре-
зидії щодо формування та посилення підроз-
ділів з економічних досліджень. На 30 березня
2011 р. економічні підрозділи були лише в 43-х
установах. На 1 грудня 2011 р. — їх уже сфор-
мовано у 53-х установах;
з другого боку, із 397-ми науковців, які пра-

цюють у цих 53-х підрозділах, лише 93 з нау-
ковим ступенем, з яких тільки 3 доктори та 39
кандидатів економічних наук. Тобто у ряді ін-
ститутів взагалі немає співробітників із еконо-
мічним науковим ступенем.
Сформувати у всіх науково-дослідних уста-

новах дієві економічні підрозділи нині важко, це
потребує часу. За таких умов Президія реко-
мендує науково-дослідним установам на вико-
нання тих чи інших економічних завдань фор-
мувати тимчасові творчі групи.
Директор Інституту водних проблем і ме-

ліорації НААН, академік НААН М.І. Ромащен-
ко висловив підтримку заходів Президента та
Президії НААН, спрямованих на реформуван-
ня Академії. Це дасть змогу припинити процес
стагнації наукових установ і створити умови
для їх відтворення, спочатку простого, а в пер-
спективі й розширеного, коли наукові установи
зможуть не лише «споживати» бюджетні кош-
ти, а й трансформувати отримані за їхньою
допомогою нові знання в конкурентоспроможні
розробки як  важливу складову інноваційно-
інвестиційної моделі розвитку вітчизняного АПК
загалом і галузі меліорації земель зокрема.
Інститут гідротехніки і меліорації змінив свою

назву на Інститут водних проблем і меліорації
НААН. Ця зміна — не просто формальність, а
перший крок до глибокого реформування на-
прямів та змісту досліджень. Чому наполягали
на введенні в назву Інституту складової «вод-

них проблем»? Тому, що Україна належить до
водонезабезпечених країн і за цим показником
займає передостаннє місце в Європі і 153 — у
світі.
Низька її загальна водозабезпеченість не-

відворотно трансформується в несприятливі
умови для вирощування сільськогосподарських
культур. В Інституті розпочато роботи щодо
районування території України за ймовірністю
розподілу сухих і посушливих років для виро-
щування різних сільськогосподарських культур.
Щоб гарантовано вийти на щорічний урожай у
80 млн т зерна потрібно мати не менше 6 млн
га меліорованих земель, зокрема 3 млн га —
зрошуваних.
З огляду на це постає ряд нових завдань

щодо наукового забезпечення відновлення ви-
сокоефективного використання меліорованих
земель.
Директор Інституту розведення і генети-

ки тварин НААН, академік НААН М.І. Бащен-
ко наголосив, що потрібно відзначити цілеспря-
мованість ухвалених організаційних рішень і їх
повну відповідність Програмі економічних ре-
форм на 2010–2014 рр. Президента України
В.Ф Януковича та Концепції реформування і
розвитку аграрної освіти та науки. Цей процес
ще не завершено, але є вже деякі позитивні
результати: передусім це посилення партнер-
ських відносин наукових установ тваринниць-
кого профілю з Департаментом тваринництва
Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України і співпраця в напрямі спільного
визначення найактуальніших проблем тварин-
ництва, способів і засобів їх розв’язання, підви-
щення оперативності та інтенсивності роботи.
Здійснюється реальний перехід до планування
та концентрації наукових досліджень, переваж-
но на основі замовлення міністерства.
Прикладом цього є спільне розроблення На-

ціонального проекту «Відроджене скотарство».
Для його реалізації в програми наукових дослі-
джень НААН на період до 2015 р. внесено від-
повідні зміни, спрямовані на оновлення норм
технологічного проектування, реалізацію про-
грами модернізації вітчизняної системи селекції
в тваринництві, досягнення істотного збільшен-
ня рівня відтворення поголів’я тварин; розроб-
лено Програму розвитку молочного скотарства
в державних підприємствах дослідних госпо-
дарств НААН на період до 2015 р., якою перед-
бачено підвищення середнього рівня продук-
тивності корів по країні і створення 8–10-ти
високотехнологічних навчально-показових гос-
подарств із використанням механізмів приват-
но-державного партнерства.
Учені усвідомлюють важливість поставлених

Урядом завдань з розвитку галузі тваринницт-
ва, вирішення яких пов’язане з глобальною
продовольчою проблемою. Їхня цілковита під-
тримка та пошук додаткових резервів — ще
одна з позитивних сторін здійснюваного рефор-
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мування. При цьому в НААН зросли принци-
повість і рівень самокритичності за оцінки ро-
боти наукових колективів.
Слід наголосити на нагальних проблемах

щодо забезпечення наукових установ Відділен-
ня ветеринарної медицини та зоотехнії сучас-
ним обладнанням. Водночас коли в розвинених
країнах селекційні дослідження проводять вже
на рівні геному тварин, у нас використовують
застарілі методи й засоби. Є вчені, здатні пра-
цювати на міжнародному рівні, яких охоче візь-
муть на роботу за кордоном (деякі вже там пра-
цюють), проте відсутність сучасного обладнан-
ня не дає можливості реалізувати їхній творчий
потенціал, докорінно підвищити ефективність
наукових досягнень та успішно освоювати пріо-
ритетні напрями.
Сподіваємося, що одну з основних ідей ре-

формування — досягнення істотного поліпшен-
ня приладного оснащення наукових установ
Академії буде реалізовано. Інакше матимемо
низькі темпи розвитку науково-технічного про-
гресу в тваринництві й глибоке відставання від
розвинених країн.
Директор ННЦ «Інститут аграрної еконо-

міки», академік НААН Ю.О. Лупенко відзна-
чив, що найближчим часом державний бюджет
не зможе істотно збільшити фінансування на-
уки, аграрної зокрема. Життя висуває більш
глибокі вимоги до наукових розробок, які потре-
бують нових підходів, нових кадрів, значних
фінансових та матеріальних ресурсів. Усе це
свідчить про те, що ініціатива Президії НААН,
особисто Президента щодо реформування Ака-
демії є своєчасною і заслуговує на підтримку.
Учені ННЦ «Інститут аграрної економіки»

вже активно провадять цю роботу. Упродовж
року здійснено оптимізацію структури та ско-
рочення кадрів, скориговано плани науково-
дослідних робіт. Інститут є єдиною науковою
установою економічного профілю, і від його
успішної роботи залежить дуже багато. Запла-
новано вже найближчим часом сформувати
сучасний багатопрофільний ефективний науко-
вий центр міжнародного рівня, спроможний за-
безпечити підготовку ефективних рішень у
сфері державного регулювання діяльності аг-
ропромислового комплексу України та розвит-
ку аграрного бізнесу, розроблення фундамен-
тальних основ розвитку агропромислового сек-
тору економіки.
Для цього передбачено сконцентрувати

свою роботу на пріоритетних напрямах, зокре-
ма, на стратегічному прогнозуванні й моделю-
ванні, земельній реформі, фінансово-кредитно-
му забезпеченні, формуванні агропродуктових
ринків та зовнішньоекономічної діяльності, роз-
витку сільських територій, науковому забез-
печенні інноваційних процесів, інформатизації;
переформатувати структуру та кадровий склад
за рахунок створення нових відділів, залучення
нових кадрів, створення ступеневої системи

підготовки наукових кадрів, починаючи з магіст-
ратури; створити ефективну систему спільних
досліджень, насамперед за рахунок нових під-
ходів щодо координації наукових досліджень,
формування системи регіональних наукових
осередків і мобільних творчих колективів та ін.
Буде використано інноваційні механізми, се-

ред яких можна виокремити представництва та
філії в регіонах, інститут експертів та консуль-
тантів, створення єдиної інформаційної мережі
з Мінагрополітики й НААН та ін.
Академік НААН, академік-секретар Відді-

лення наукового забезпечення трансферу
інновацій І.В. Гриник підкреслив, що в системі
НААН у кожній області та АР Крим з 1998 р.
функціонують центри наукового забезпечення
агропромислового виробництва регіонів. Вони
об’єднують діяльність наукових, освітніх, упро-
ваджувальних установ, розміщених у регіоні, з
питань інноваційного розвитку АПК, що перед-
бачає випробування, впровадження наукових
розробок та науково-консультаційний супровід.
Спільно з облдержадміністраціями центри

розробляють регіональні галузеві та комплексні
програми інноваційного розвитку агропромис-
лового виробництва, науково обґрунтовані
структури сівозмін, рекомендації щодо строків
посіву озимих культур, сучасні системи насін-
ництва в регіонах тощо. Розроблено регіо-
нальні програми щодо зернових та олійних
культур, формуються плани заходів та програ-
ми з виконання завдань Національного проек-
ту «Відроджене скотарство».
У 2011 р. центрами випробувано 630 і впро-

ваджено 957 завершених наукових розробок. В
осінньо-зимовий період 2010–2011 рр. центри
охопили системою навчання 52,3 тис. керів-
ників і спеціалістів агропромислової сфери.
На виконання рішень Президії НААН наукові

установи Відділення здійснили заходи з опти-
мізації структури. Зокрема, на базі Сумського,
Одеського, Рівненського, Кримського інститутів
АПВ з приєднанням інших наукових установ
Академії створено інститути сільського госпо-
дарства відповідних регіонів, Чернігівський ін-
ститут агропромислового виробництва НААН
перетворено в структурний підрозділ Інституту
сільськогосподарської мікробіології та агропро-
мислового виробництва НААН, інші 12 інсти-
тутів АПВ реорганізовано в державні сільсь-
когосподарські дослідні станції й підпорядко-
вано потужним науковим установам НААН за
територіальним принципом. Оптимізовано чи-
сельність працівників. Науковий потенціал ус-
танов зосереджено на вирішенні найважливі-
ших для регіонів проблем наукового забезпе-
чення АПВ.
На засіданні Загальних зборів Відділення схва-

лено курс реформ, спрямований на оптимізацію
мережі наукових установ НААН та підвищення
ефективності використання їхнього науково-тех-
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нологічного потенціалу, визначено завдання що-
до завершення процесів реформування.
У мережі НААН планується вдосконалити

організаційну структуру системи випробування
та впровадження завершених наукових розро-
бок. Цю роботу очолять 7 зональних науково-
інноваційних центрів: Кримський, Північно-
степовий, Південно-степовий, Лівобережно-лі-
состеповий, Правобережно-лісостеповий, По-
ліський і Карпатський, діяльність яких має бути
спрямована на координацію розроблення і ре-
алізації регіональних галузевих та комплексних
програм наукового забезпечення агропромис-
лового виробництва, сприяння широкомасш-
табному впровадженню комплексних наукових
розробок, адаптацію їх до місцевих ґрунтово-
кліматичних умов, забезпечення функціонуван-
ня науково-технологічної системи «Науково-
методичні центри — зональні науково-іннова-
ційні центри — регіональні центри наукового
забезпечення АПВ — агроформування».
На виконання Закону України «Про пріори-

тетні напрями інноваційної діяльності в Укра-
їні», ухваленого Верховною Радою України у
вересні цього року, визначено 7 пріоритетних
напрямів технологічного оновлення та розвит-
ку АПК. Вони мають лягти в основу діяльності
зональних науково-інноваційних центрів.
Для виконання рішення Президії щодо ре-

формування мережі НААН слід вирішити ор-
ганізаційні, методологічні, технологічні, правові
питання створення та ефективного розвитку
зональних науково-інноваційних центрів, щоб
вони справді стали «каталізаторами інновацій-
ного зростання» національного АПК.
Директор ННЦ «Інститут експерименталь-

ної і клінічної ветеринарної медицини», ака-
демік НААН Б.Т. Стегній висловив підтримку
діяльності Президії щодо вироблення аргумен-
тованих пропозицій з реформування НААН.
На засіданні Відділення ветеринарної меди-

цини та зоотехнії було ухвалено рішення щодо
необхідності реформування наукових установ
згідно з вимогами інноваційно-інвестиційного
принципу розвитку науки.
Слід зазначити, що саме НААН однією з

перших галузевих академій, яка розпочала
після здійснення глибокого аналізу конче необ-
хідне реформування науки, не очікуючи, що
відповідні висновки, можливо, будуть зроблені
на державному рівні, враховуючи критичний
стан справ у науці.
Потрібно реально оцінити стан справ в аг-

рарній науці, щоб забезпечити її подальший
реальний розвиток за сучасних умов. А чи мо-
жуть наукові установи забезпечити виконання
на сучасному рівні конкурентоспроможних на-
укових розробок за наявності морально і фізич-
но застарілого наукового обладнання, відсут-
ності можливості не лише придбати сучасне
наукове обладнання, матеріали, реактиви, а й

можливості сплатити рахунки за комунальні
послуги.
Тому нині не можна підтримувати другоряд-

ні, неконкурентоспроможні наукові досліджен-
ня. Слід відмовитися від баласту в науці, щоб
зберегти, підтримати й забезпечити розвиток
кращих наукових установ НААН, які можуть
після проведеної оптимізації структури та штат-
ної чисельності забезпечити результативність
пріоритетних наукових досліджень згідно з ви-
могами інноваційно-інвестиційної моделі роз-
витку АПК.
За останні 5 років науковцями за підтримки

Державної ветеринарної та фітосанітарної
служби України створено 155 інноваційних кон-
курентоспроможних розробок, упроваджених
або готових до впровадження, зокрема, 52 діаг-
ностикуми, 46 вакцин, 39 лікувально-профілак-
тичних препаратів, 4 дезінфікатори.
З метою ефективнішого впровадження нау-

коємної продукції в умовах реформування агро-
промислового комплексу України необхідними
є: проведення маркетингових досліджень щодо
засобів захисту тварин; розроблення і впрова-
дження інноваційно-інвестиційних бізнес-про-
ектів; створення дієвих механізмів трансферу
інновацій у практику ветеринарної медицини;
вдосконалення систем рекламно-інформацій-
ного та консалтингового забезпечення.
Успіх подальшого розвитку науки за іннова-

ційно-інвестиційної моделі неможливий без на-
лежного міжнародного співробітництва, визнан-
ня науковців за кордоном.
Нині установи ветеринарної медицини НААН

тісно співпрацюють з провідними науковими
центрами США, Канади, Великобританії, Італії,
Німеччини, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Польщі,
Сербії, Російської Федерації та інших країн
СНД; зокрема, виконують наукові дослідження
за міжнародними грантами США (за останні 5
років на суму близько 900 тис. доларів США,
що дало змогу оновити матеріально-технічну
базу); беруть також участь у реалізації Імпле-
ментаційної угоди з США за «Програмою змен-
шення біологічної загрози», яка передбачає
створення у Харкові Референс-центру з особ-
ливо небезпечних хвороб тварин (вартість про-
екту — близько 15 млн доларів США).
Для стимулювання інноваційно-інвестиційної

моделі розвитку науки слід подати клопотання
Урядові України щодо тимчасового звільнення
наукових установ від сплати ПДВ на кошти,
отримані від інноваційної діяльності. Ініціюва-
ти внесення змін до нормативно-правових актів
стосовно державного регулювання пріоритет-
ності розробки та впровадження вітчизняних
конкурентоспроможних, імпортозамінних за-
собів захисту тварин. Створити галузевий банк
даних інновацій для зацікавлених товаровироб-
ників АПК. Подати клопотання Уряду щодо фі-
нансування найбільш пріоритетних напрямів
науки, зокрема за сучасних біотехнологій в АПК.
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Директор ННЦ «Інститут виноградарства
і виноробства ім. В.Є.Таїрова», член-корес-
пондент НААН В.В. Власов повідомив, що
Інститут створив ряд  серйозних інноваційних
розробок для успішного розвитку галузі вино-
градарства та виноробства України. Проведе-
но ампелоекологічне районування території
Північного Причорномор’я, розроблено мето-
дичні основи для ведення кадастру виноград-
ників, що відповідає європейським стандартам,
створено багатий сортимент винограду вітчиз-
няної селекції. Наступне завдання — наситити
ринок посадковим матеріалом винограду віт-
чизняних сортів, адаптованих до місцевих умов.
Перспективним і надзвичайно важливим в

економічному плані є розвиток ринку столово-
го винограду. Вперше в Україні створено кон-
веєр столових сортів винограду, що охоплює 47
сортів (від надранніх до пізніх термінів дозрі-
вання). Це дає змогу забезпечити безперерв-
не споживання свіжого винограду впродовж 3-х і
більше місяців.
Украй важливо невідкладно розробити під-

програму «Столовий виноград» у рамках чин-
ної програми розвитку виноградарства України
до 2025 р.
У результаті багаторічної роботи колективу

Національного наукового центру «ІВіВ ім.
В.Є.Таїрова» розроблено «Програму виробниц-
тва сертифікованого посадкового матеріалу
винограду на період до 2025 р.». Проте існує
ряд проблем, які потрібно розв’язати для успі-
шного впровадження інноваційних технологій у
виробництво. Це проблеми законодавчого і ре-
гламентувального порядку, які слід розв’язува-
ти на рівні держави, Мінагрополітики України та
на місцевому регіональному рівні.
Назріли питання створення Національної

асоціації виноградарів і виноробів України для
просування на ринок дрібних товаровиробників
винограду і вина, створення і ведення Кадаст-
ру виноградних насаджень за допомогою ГІС-
технологій, удосконалення системи зонально-
го розміщення сортів винограду, впроваджен-
ня технології виробництва сертифікованого по-
садкового матеріалу винограду, контролю за
якістю виноробної продукції в акредитованих
лабораторіях, зміни порядку розподілу коштів
1,5%-го збору на розвиток садівництва, вино-
градарства і хмелярства, потреби вступу Украї-
ни як постійного члена до Міжнародного това-
риства виробників вина і т.ін.
Академік НААН, головний науковий спів-

робітник Технологічного інституту молока та
м’яса НААН Г.О. Єресько зазначив, що підви-
щити ефективність галузевої науки в умовах сьо-
годення можливо лише за її реформування. На
цьому етапі розвитку аграрного сектору економі-
ки України немає іншої можливості фінансуван-
ня наукових досліджень, крім бюджетних коштів.
В Україні бізнес не готовий брати на себе функції
фінансування наукових досліджень, водночас

можливостей повноцінного бюджетного фінансу-
вання у держави також немає. Тому підвищити
ефективність виконання наукових досліджень у
рамках наявних обсягів фінансування можливо
лише за умови реформування, скоротивши чи-
сельність персоналу інститутів, а також кількість
самих наукових установ.
Технологічний інститут молока та м’яса

НААН уже 20 років оптимізує кількість штатних
працівників і наукових підрозділів. Так, почина-
ючи з 1990 р., чисельність персоналу Інститу-
ту скоротилася більш ніж у 4 рази (з 480 до 107
осіб). Ця чисельність є мінімальною, оскільки
подальше її зменшення унеможливить вико-
нання завдань головної установи з питань на-
укового забезпечення розвитку м’ясної та мо-
лочної галузей промисловості.
Іншою умовою підвищення ефективності ро-

боти наукових установ є залучення кваліфіко-
ваних наукових кадрів. Нині науковець, що при-
ходить на роботу в Інститут, отримує заробіт-
ну плату близько 1500 грн. Для залучення
молодих і кваліфікованих кадрів потрібно підви-
щити рівень заробітної плати у 2–3 рази (до
конкурентоспроможного рівня на цей час).
Крім цього, для створення умов успішної

реалізації завершених наукових розробок по-
трібно передбачити фінансування пілотних ін-
новаційних проектів, оскільки будь-який інвес-
тор не зацікавиться інноваційними технологія-
ми, якщо ми не зможемо продемонструвати
діючу модель.
Наукові дослідження мають здійснюватися

відповідно до пріоритетних напрямів розвитку
галузей АПК. Для Технологічного інституту мо-
лока та м’яса НААН нині це є розроблення тех-
нологій виробництва м’ясних і молочних про-
дуктів гарантованої якості, методик і методів
проведення вимірювань з метою контролю за
якістю та безпекою готової продукції.
Оптимізація структури наукових установ Ака-

демії, їхньої чисельності дасть змогу в умовах
складної економічної ситуації зберегти галузе-
ву науку та підвищити її ефективність.
Директор ННЦ «Інститут механізації та

електрифікації сільського господарства»,
академік НААН В.В. Адамчук наголосив на
тому, що впродовж останніх 2-х десятиліть аг-
рарна наука розвивалася в умовах постійного
недофінансування та високої конкуренції на
вітчизняному ринку наукових інновацій за уча-
стю провідних світових фірм. Нашим ученим з
поодинокими їхніми розробками протистоять не
зарубіжні колеги з науковими інноваціями, а
організована науково-виробничо-комерційна
система, що пропонує комплексні пакети послуг
і добре володіє всіма сучасними методами кон-
курентної боротьби. Окрім того, розвиток аграр-
ної науки сповільнило й те, що вона практич-
но не відреагувала на зміну економічних сто-
сунків у суспільстві. Як кажуть, за вікном
«жорсткий» капіталізм, а в НААН та її мережі
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все залишилось, як у радянські часи. Безумов-
но, на окремих напрямах наукові установи ма-
ють вагомі здобутки, якими пишається Акаде-
мія, але їх частка ще недостатня.
Інженерна наука, як і інші напрями аграрної

науки, постійно обмежена фінансуванням до-
сліджень. У зв’язку з цим учені інженери часто
змушені бути не лоцманами технічної політики
зі створення нової техніки, а брати участь у
«підтанцьовках» політики, яку ведуть машино-
будівні заводи та комерційні структури, адже
заводи приватні, за що платять, те й потрібно
робити. Неможливо вийти на новий рівень на-
укових результатів без зміни структури інсти-
тутів та формування необхідних обсягів коштів
для доведення інновацій до конкурентоспро-
можної форми.
Ці та інші негаразди аграрної науки й рані-

ше були відомі, але сподівалися, що ситуація
виправиться, фінансування науки буде доведе-
но до заповітних 1,7% від ВВП. Наукова спіль-
нота чекає цього вже 20 років. Проте ми усві-
домлюємо, що за нинішнього стану економіки
країни і найближчими роками нам не дочека-
тися істотного збільшення обсягів фінансуван-
ня наукових досліджень. Коли ще будемо чека-
ти, то є небезпека, що аграрна наука у своєму
спаді мине, як кажуть пілоти, «точку неповер-
нення».
Членам Академії запропоновано підтримати

курс, взятий Президентом та Президією НААН
на оптимізацію структури мережі наукових ус-
танов та чисельності їхніх працівників як єди-
ний нині можливий напрям поліпшення фінан-
сового забезпечення аграрної науки та підви-
щення її впливу на розвиток АПК. Коли
вершаться великі справи, без помилок не
буває. Мабуть, і процес реформування НААН
не стане винятком, але можливі помилки необ-
хідно усувати в робочому порядку, а запропо-
нований напрям реформ доцільно схвалити й
діяти. Питання реформування Академії давно
назріло, й учені-аграрії зобов’язані його здійс-
нити заради майбутнього України.
Академік НААН, в.о. академіка-секретаря

Відділення землеробства, меліорації та ме-
ханізації С.Ю. Булигін у своєму повідомленні
в цілому відобразив думку Відділення, яку під-

тримує Уряд і керівництво НААН щодо потре-
би реформування Академії, оскільки це найра-
дикальніший шлях до досягнення світового рів-
ня розвитку.
У Відділенні проведено значну роботу з оп-

тимізації структури наукових установ та їхніх
штатних розписів, упорядкування тематики.
Це було непросто, оскільки пов’язано з людсь-
кими долями, але в колективах знайшли мож-
ливості для розв’язання цих питань. У резуль-
таті здійснення зазначених заходів з наступно-
го року наукові установи Відділення зможуть
використовувати на соціальні виплати праців-
никам 60% коштів держбюджету, тоді як інші
40% будуть використані як фонд для розвитку
установ, що є доленосним для них. Проте зро-
зуміло, що за рахунок лише коштів держбюд-
жету буде неможливо досягнути належного рів-
ня матеріального забезпечення установ і від-
повідно сучасного рівня наукових досягнень,
оскільки потрібно істотно оновляти лаборатор-
не обладнання та ін. Саме в такому разі з’яв-
ляться умови для підвищення престижу нау-
ково-дослідних робіт, поліпшення їхньої якості,
а також життя вчених, особливо талановитої
молоді.
Для цього наукові установи Відділення ма-

ють радикально підвищити свій рівень наукових
досліджень та інноваційної діяльності. Прези-
дент НААН М.Д. Безуглий поставив першочер-
гове завдання, яке полягає в тому, щоб у нау-
кових установах в наступні 2–3 роки надхо-
дження коштів спецфонду становили не менше
1 грн на 1 грн коштів держбюджету.
В установах Відділення виникла надзвичай-

на ситуація з їх забезпечення молодими нау-
ковцями. Тому слід цілеспрямовано проводити
постійну роботу для поповнення їх молодими
кадрами. Науково-дослідні установи Відділення
передусім мають забезпечити чіткіший науко-
вий супровід Земельної реформи, на завершен-
ні якої наголосив Президент України В.Ф. Яну-
кович. Серед законодавчих актів, передбачених
Національним планом дій, принципово важли-
ве місце посідає Закон України «Про ґрунти та
їх родючість», який забезпечує законодавчу
платформу для збереження та охорони ґрунтів,
відтворення їхньої родючості.
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ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ЗАСТОСУВАННЯ
ПЕСТИЦИДІВ В УКРАЇНІ

Проведено аналіз с часно о стан е оло ічної
та біоло ічної безпе и ви ористання пестицидів
а ропромисловом се торі У раїни. Пор шено

проблеми їх за онодавчо о ре ламент вання,
застос вання фальсифі ованих, непридатних
і заборонених пестицидів. А центовано ва
на проблемі застос вання нейрото сичних
пестицидів, зо рема препаратів на основі
хлорпірифос і арбоф ран та потребі їхньої
найшвидшої заборони в У раїні.

Нині дедалі актуальнішими стають численні
проблеми екологічної ситуації в Україні та за-
безпечення населення умовами для повноцін-
ного, здорового, тривалого життя та збільшен-
ня народжуваності. За попередні 50 років Ук-
раїна зазнала значного негативного впливу на
довкілля — це катастрофа на Чорнобильській
атомній електростанції та серйозне індустрі-
ально-техногенне навантаження колишньої ра-
дянської економіки. Зважаючи на це, забезпе-
чення населення країни високоякісними еколо-
гічно чистими продуктами харчування має
стати ключовим державним пріоритетом. Ана-
ліз сучасної глобальної економічної кон’юнкту-
ри дає всі підстави стверджувати, що Україна
має дуже добрі вигідні умови для того, щоб
невдовзі зайняти передові світові позиції у ви-
робництві саме екологічно чистої сільськогос-
подарської продукції. Це може й має стати ос-
новою для пріоритетного розвитку аграрного
сектору нашої держави.
Наявність потужного потенціалу Національ-

ної академії аграрних наук України, який ґрун-
тується на високому професіоналізмі та багато-
річному досвіді, дає змогу скерувати аграрну
промисловість на досягнення високопродуктив-
них економічних показників різних галузей тва-
ринництва, рослинництва з одночасним дотри-
манням найвищих екологічних стандартів якості
кінцевої продукції.
Проблеми можливих ризиків і негативного

впливу пестицидів у цьому контексті також ма-
ють бути розв’язаними. Адже, починаючи з 2-ї
половини ХХ ст. Україна займає одне з про-
відних місць у світі у питаннях вивчення токси-
кології пестицидів. У 1964 р. у Києві академі-
ком Л. І. Медведем створено перший у світі
Науково-дослідний інститут гігієни і токсикології
пестицидів, полімерів та пластичних мас (нині
— Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Мед-
ведя МОЗ України). Ученим цього закладу
вперше у світі вдалося здійснити ряд науково-

практичних заходів щодо наукового обґрунту-
вання заборони ДДТ, альдрину, дельдрину,
ГХЦГ (ізомери гексахлорциклогексану) та інших
стійких пестицидів [5]. Українськими вченими
також вперше у світі було розроблено концеп-
цію допустимої добової дози (ДДД) пестицидів
та інших хімічних речовин. ДДД є базовою ве-
личиною для розробки нормативів умісту пес-
тицидів у харчових продуктах, об’єктах довкіл-
ля, а також для обґрунтування гігієнічних рег-
ламентів та ін. [1, 5]. У 1963 р. концепцію ДДД
було схвалено на першому об’єднаному засі-
данні Комітету експертів ФАО і комітету ВООЗ
щодо залишкових кількостей пестицидів [1, 5].
Уже в незалежній Україні, задовго до підписан-
ня Стокгольмської конвенції про стійкі органічні
забруднювачі, було заборонено використання
переважної більшості (9 з 12) стійких органіч-
них забруднювачів, які потім увійшли до спис-
ку Конвенції [5, 8].
Обсяги застосування пестицидів в Україні.

Загальний обсяг використання пестицидів на
полях нашої країни досить великий, хоча вже
не такий, як на початку 90-х, коли він становив
близько 200 тис. т. За даними Мінагрополітики
та продовольства України, щорічна технологі-
чна потреба сільгоспвиробників у засобах за-
хисту рослин у середньому становить 22—
25 тис. т препаратів. У 2007 р. в Україну вве-
зено 22 тис. т препаратів на суму 240 млн до-
ларів США. Це дало змогу провести хімічну бо-
ротьбу з шкідниками та бур’янами на площі
27,5 млн га. Ринок пестицидів в Україні у 2010 р.
у грошовому еквіваленті становив уже близь-
ко 350 млн доларів США. Структура цього рин-
ку за основними класами пестицидів виглядає
так: гербіциди — 347 препаратів; добрива —
148; фунгіциди — 130; інсектициди — 124; про-
труйники — 92; інші — близько 150 препаратів
(рис. 1). Ринок пестицидів в Україні є переваж-
но імпортно-орієнтованим (рис. 2). Нині у цій
сфері працює близько 30 іноземних компаній і

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
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понад 20 українських, включаючи як вироб-
ників, так і трейдерів.
Гострою проблемою є те, що в Україні не-

поодинокими є випадки порушень технологіч-
них норм використання різних агрохімікатів,
зокрема пестицидів. Унаслідок цього у рослин-
ницькій і тваринницькій продукції часто нако-
пичується надлишкова кількість пестицидів,
нітратів, які негативно впливають на організм
людини.
Проблеми законодавчого регламентуван-

ня. Правові відносини, пов’язані з державними
випробуваннями, реєстрацією, використанням
пестицидів та агрохімікатів щодо безпеки для
здоров’я людини і довкілля, в основному регу-
лює Закон України «Про пестициди і агрохіміка-
ти» [3]. З метою запобігання шкідливого впли-
ву пестицидів і агрохімікатів, безпеки для здо-
ров’я людини та довкілля в Україні проводять
їхню державну реєстрацію на підставі позитив-
них результатів випробувань і матеріалів дослі-
джень, до яких розроблені регламенти засто-
сування, включаючи потрібні постійні та розра-
хункові гігієнічні нормативи і методи контролю
за їх дотриманням [2]. Обов’язковою умовою є
наявність відповідної документації щодо їх без-
печного застосування, включаючи висновок
державної санітарно-епідеміологічної експерти-
зи, методик визначення їхніх залишкових кіль-
костей у сільськогосподарській продукції, зерні,
кормах, харчових продуктах, ґрунті, воді, по-
вітрі. На основі Державного реєстру пестицидів
і агрохімікатів Міністерство екології та природ-
них ресурсів України розробляє, погоджує з
Міністерствами охорони здоров’я та аграрної
політики і продовольства України і видає один
раз на два роки «Перелік пестицидів і агро-
хімікатів, дозволених до використання в Укра-
їні», зі щорічним виданням доповнень до ньо-
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го про нові зареєстровані, а також заборонені
до використання препарати [2].
На жаль, українське законодавство щодо

різних аспектів застосування агрохімікатів у ба-
гатьох питаннях є вкрай недосконалим. Особ-
ливо гостро це стосується проблеми фальси-
фікованих агрохімікатів. Закон України «Про
пестициди і агрохімікати» та постанова Кабіне-
ту Міністрів України № 354 від 27.05.1996 р.
«Про порядок вилучення і утилізації простро-
чених або заборонених пестицидів і агрохімі-
катів» не регламентує процедуру вилучення та
утилізації саме фальсифікованих пестицидів,
що крім екологічного та економічного аспектів
створює також прецедент порушення автор-
ських прав фірм виробників оригінальної
продукції. Нині на території України немає
спеціалізованих підприємств зі знешкодження
непридатних до використання та прострочених
отрутохімікатів і пестицидів. Водночас останнім
часом усе більшої загрози набирає проблема
підробок і фальсифікатів серед засобів захис-
ту рослин, які продають і використовують в Ук-
раїні. За деякими даними, саме на такі псевдо-
пестициди припадає 20—30% їхнього загально-
державного ринку, що у фінансовому
еквіваленті становить близько 150 млн дол.
США. Найчастіше підробку виявляють під час
вирощування зернових, буряку, кукурудзи, со-
няшнику, картоплі та овочів. Ще однією небез-
пекою є зростаючий імпорт підробок і низькоя-
кісних оригінальних препаратів з Китаю (див.
рис. 2). Внаслідок цього споживачі таких за-

Рис. 1. Відсот овий розподіл основних а ро-
хімі атів, дозволених до ви ористання в У -
раїні за ф н ціональним призначенням [2]: 1
— ербіциди;2 — добрива; 3 — ф н іциди; 4
— інсе тициди; 5 — протр йни и; 6 — інші
препарати

35%

15% 13%

13%
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15%

Рис. 2. Кіль ість пестицидів і а рохімі атів,
дозволених до ви ористання в У раїні за
раїною-виробни ом [2]: 1 — Китай (262 на-
зви); 2 — У раїна (62); 3 — Росія (39); 4 —
Німеччина (35); 5 — Франція (34); 6 — Ве-
ли обританія (29); 7 — Індія (22); 8 — Італія
(18); 9 — У орщина (17); 10 — Ізраїль (16);
11 — Польща (12); 12 — Білор сь (10);
13 — Бель ія (9); 14 — Австрія (7); 15 — інші
раїни (37 назв)
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собів часто зазнають економічних збитків через
їхню неефективність, піддають ризику здоров’я
людей, котрі з ними працюють безпосередньо,
а також споживачів кінцевої сільськогоспо-
дарської продукції, забруднюють довкілля. Ви-
сокий ступінь небезпеки для здоров’я людини
та довкілля зумовлюється тим, що до складу
підробок і фальсифікатів можуть входити забо-
ронені і невідомі небезпечні складники.
Проблема непридатних і заборонених до

використання пестицидів. Окрема група не-
безпечних відходів — агрохімікати, які не мож-
на використовувати внаслідок втрати корисних
властивостей, закінчення терміну їхньої при-
датності, втрати маркування чи змішування. Їх-
нє знищення залишається складною проблемою,
а стан багатьох сховищ, де вони зберігаються,
та умови їхнього зберігання є незадовільними.
За результатами першої інвентаризації, прове-
деної місцевими органами Мінприроди України
у 2005—2006 рр., обсяг накопичення цих від-
ходів становив близько 21,38 тис. т, із них
близько 30% належать І—ІІ класів небезпеки.
Найнебезпечніші: ДДТ, гептахлор, гексахлор-
бензол, альдрин.
Позитивним є те, що останнім часом держа-

ва виділила значні кошти і досить інтенсивно
працює над розв’язанням цієї проблеми. Мі-
ністерство екології і природних ресурсів Украї-
ни планує збільшити утилізацію пестицидів і
небезпечних відходів. Насамперед пестициди
і небезпечні відходи заплановано вивозити з
регіонів, які проводитимуть футбольний чемпі-
онат «Євро-2012» (Донецька, Львівська, Харків-
ська і Київська області), крім того, із санатор-
но-курортних зон (Крим, Закарпаття, Прикар-
паття).
Проблема використання нейротоксичних

пестицидів. Дати повну оцінку наслідків впли-
ву пестицидів неможливо, хоча достеменно
відомо, що усі без винятку пестициди за ре-
тельного вивчення виявляють мутагенну або
інші негативні дії на живу природу і людину зок-
рема. Близько 90% усіх фунгіцидів, 60% гербі-
цидів і 30% інсектицидів є канцерогенними.
Особливу небезпеку для організму тварин і лю-
дини становлять препарати, які мають нейро-
токсичну дію. Навіть разові контакти людини з
такими пестицидами, як діельдрин, паратіон
можуть призводити до порушень функціонуван-
ня головного мозку. Вплив сучасних фосфор-
органічних пестицидів (карбофос, хлорофос,
трихлорметафос-3), які швидко розкладаються,
загрожує розвитком депресій, роздратування-
ми, розладом пам’яті, іншими нейропсихологіч-
ними порушеннями. Вчені встановили пряму
залежність між споживанням забруднених фос-
форорганічними пестицидами продуктів і роз-
витком гіперактивності у дітей. Зокрема, при

обстеженні 1139 дітей віком від 8 до 15 років
канадські медики виділили серед них групу із
синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю. У
зразках сечі дітей виявлено вміст диметилтіо-
фосфату, який є одним з найпоширеніших про-
дуктів розпаду фосфорорганічних сполук. У
результаті з’ясувалося, що діти, у сечі яких кон-
центрація цієї сполуки переважала норму, удві-
чі більше ризикують захворіти на цей синдром
[9]. Аналогічні результати неодноразово отри-
мано також у США, Італії, Франції, Мексиці та
багатьох інших країнах, де інтенсивно застосо-
вують фосфорорганічні препарати [11, 12].
Провівши моніторингове дослідження всіх

дозволених до застосування в Україні пести-
цидів з метою виявлення таких, які можуть не-
гативно впливати на центральну нервову сис-
тему тварин і людини, ми дійшли висновку, що,
на превеликий жаль, у нас використовують ду-
же багато препаратів, до складу яких входять
небезпечні нейротоксичні речовини хлорпіри-
фос та карбофуран [6, 7].
Хлорпірифос призводить до дифузного ура-

ження нейронів центральної нервової системи.
Він належить до токсикантів-агоністів, що впли-
вають на холінорецептори. Хлорпірифос, крім
інтенсивного використання у агропромислово-
му секторі (зокрема, дуже популярні інсекти-
цидні препарати на його основі: піринекс, ну-
рел Д, суперкил, дурсбан), входить до складу
багатьох побутових засобів для знищення ко-
мах. Це може бути небезпечним, враховуючи
можливі порушення у методах їхнього застосу-
вання. У наших попередніх дослідженнях на
лабораторних щурах та в умовах нейрональної
культури клітин виявлено нейротоксичну дію
хлорпірифосу [6]. Завдяки дослідженням ряду
американських учених, зокрема із Колумбійсь-
кого університету, виявлено, що хлорпірифос
може призводити до затримки фізичного і ро-
зумового розвитку дітей. За допомогою спеці-
альної системи оцінки розвитку встановлено
відставання на 6,5 бала психомоторного та на
3,3 бала розумового розвитку дітей у віці 3-х
років, у яких при народженні за аналізом пупо-
винної крові виявляли підвищений уміст хлор-
пірифосу [10].
Отже, зважаючи на вищезазначене, цілком

підтримуємо думку багатьох учених, зокрема
науковців НААН [4], про потребу заборони хлор-
пірифосу і препаратів на його основі. Аналогіч-
но це стосується й іншого нейротоксичного пе-
стициду — карбофурану [7]. Завдяки його ви-
сокій ефективності обробка насіння, зокрема
цукрового буряку, цим препаратом здобула
надзвичайну популярність. За механізмом дії
карбофуран є зворотним інгібітором ацетилхо-
лінестерази, високотоксичний для людини і
теплокровних тварин при пероральному та інга-
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Застосування пестицидів та інших агро-
хімічних засобів у агропромисловому секторі
України потребує посилення всесторонньо-
го екологічного контролю, зокрема на законо-
давчому рівні з метою мінімізації можливих
негативних наслідків і шкідливої дії на ор-
ганізм людини, стан довкілля та екологічну
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чистоту сільськогосподарської продукції. Ос-
танні результати вітчизняних і закордонних
досліджень, а також досвід високорозвинених
країн мають стати науковим обґрунтуванням
для повної і найшвидшої заборони в Украї-
ні препаратів на основі хлорпірифосу і карбо-
фурану.
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children//Occup. Environ. Med.  —  2011.  —  68,
№ 8.  —  P. 557—561.

ляційному надходженні. У країнах ЄС уміст кар-
бофурану контролюється, а використання суво-
ро регламентоване і у більшості випадків за-
боронене. Починаючи з липня 2008 р., кар-
бофуран поступово виводиться з ужитку і
невдовзі його буде повністю заборонено у
США. Починаючи з літа 2010 р., діє заборона
на застосування карбофурану у Канаді. Проте,
незважаючи на це, він залишається поширеним
у світовому використанні серед карбаматних

пестицидів. Його й надалі застосовують у ве-
ликих кількостях у багатьох країнах, зокрема й
в Україні. Карбофуран входить як діюча речо-
вина до складу цілого ряду пестицидних пре-
паратів («Адіфур», «Старт 350 FS», «Фура-
дан», «Хінуфур» та ін.) переважно для перед-
посівної обробки насіння цукрових буряків,
ріпаку, кукурудзи та інших промислових куль-
тур з метою боротьби з ґрунтовими і листови-
ми шкідниками.
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БАЛАНС ГУМУСУ І ПОЖИВНИХ
РЕЧОВИН У ҐРУНТАХ УКРАЇНИ

Наведено рез льтати розрах н ів баланс м с
в ґр нтах У раїни за о ремі періоди з 1961 по
2010 р. Баланс м с в ґр нтах постійно
від’ємний і оливається в межах 250–30 / а
залежно від системи землеробства та рівня
застос вання добрив. Баланс поживних речовин
ґр нтах визначено за період з 1971 по 2010 р.

Відновлення та підвищення родючості ґрун-
тів — одне з головних завдань аграрного ви-
робництва. До важливих показників родючості
ґрунту належить гумус, який відіграє важливу
роль у водно-фізичних, агрохімічних та біолог-
ічних властивостях ґрунту. Залежно від систе-
ми ведення землеробства, рівня застосування
органічних і мінеральних добрив відбуваються
накопичення або втрати його в ґрунті. Тому слід
постійно контролювати динаміку гумусного ста-
ну та показники вмісту рухомих поживних ре-
човин для охорони ґрунтів від деградації.
За попередній період здійснено ряд дослі-

джень, результати яких наведено в наукових
працях [1–7]. Установлено значні коливання
показників балансу гумусу і поживних речовин
за окремі періоди, що зумовлено різними сис-
темами ведення землеробства та рівнем хі-
мізації.
Методика досліджень. Щоб оцінити спря-

мованість змін гумусного стану ґрунту, потрібно
знати обсяги утворення і втрат гумусу за пев-
ний період часу, тобто прибутково-видаткові
статті його балансу. Баланс гумусу може бути
бездефіцитним, коли втрати поповнюються за
рахунок новоутворення, додатним — прибуток
більше втрат і дефіцитним (від’ємним), коли
втрати гумусу більші, ніж його новоутворення.
Основними факторами, що впливають на

новоутворення гумусу, є побічна продукція (со-
лома, стебла, гичка та ін.), рослинні рештки (по-
верхневі та кореневі) і різні види органічних
добрив. До статті втрат належить мінераліза-
ція гумусу під окремими сільськогосподарськи-
ми культурами та чистим паром.

Баланс поживних речовин у ґрунті розрахо-
вують також за статтями надходження і втрат.
До статті надходження зараховують поживні
речовини, що надходять у ґрунт з органічними
і мінеральними добривами, посівним матеріа-
лом, атмосферними опадами та за рахунок
симбіотичної фіксації азоту в ґрунті. До статті
втрат поживних речовин з ґрунту належить ви-
нос з урожаєм основної і частково побічної про-
дукції, втрати з фільтраційними водами та га-
зоподібні.
Розрахунок проводять для кожного елемен-

та окремо. Баланс азоту (N) обчислюють для
кожної культури за рівнянням:

БN=(ОN+МN+НN+АN+ФCN)–
–(ВON+ВсNФЗN+ГN), (1)

де БN — баланс азоту, кг/га; ОN — надходжен-
ня азоту з органічними добривами, кг/га; МN —
надходження азоту з мінеральними добривами,
кг/га; НN — надходження азоту з посівним на-
сінням, кг/га; АN — надходження азоту з атмос-
ферними опадами, кг/га; ФCN — симбіотична
фіксація азоту бобовими культурами, кг/га; ВON
— винос азоту з основною продукцією, кг/га;
ВсN — винос азоту з побічною продукцією для
тваринництва, кг/га; ФЗN — втрати азоту з
фільтраційними водами, кг/га; ГN — газоподібні
втрати азоту, кг/га.
Баланс фосфору (P2O5) розраховують за

рівнянням:

БP = (ОP+МP+НP+АP)–(ВOP+BсР+ФЗP), (2)

де БP — баланс фосфору, кг/га; OP — надхо-
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дження фосфору з органічними добривами, кг/га;
МP — надходження фосфору з мінеральними
добривами, кг/га; НР — надходження фосфо-
ру з посівним насінням, кг/га; АР — надходжен-
ня фосфору з атмосферними опадами, кг/га;
ВOР — винос фосфору з основною продукцією,
кг/га; ВсР — винос фосфору з побічною продук-
цією для тваринництва, кг/га; ФЗР — втрати
фосфору з фільтраційними водами, кг/га.
Баланс калію (К2О) розраховують за рівнян-

ням:
БК=(ОК+МК+НК+АК)–(ВОК+ВсК+ФЗК), (3)

де БК — баланс калію, кг/га; ОК — надходжен-

1961–1980 250*

1981–1990 100*

1991–1995 250*

1996–2000** –

2001–2005 70

2006–2010 30

* Дані Г.Я. Чесняка (2001 р.); ** даних немає.

1. Динамі а баланс м с в ґр нтах У раїни

Втрати гумусу, кг/гаРоки

Волинська 464,6 726,0 589,6 0,29

Житомирська 650,5 929,2 803,9 0,19

Закарпатська 183,0 291,7 232,5 0,32

Івано-Франківська 292,3 413,8 361,4 0,18

Львівська 517,8 725,0 662,4 0,12

Рівненська 468,5 700,5 607,6 0,20

Чернігівська 934,7 1416,5 1227,0 0,21

Зона Полісся — всього 3511,4 5202,7 4484,4 0,21

Вінницька 1409,5 2149,0 1857,0 0,20

Київська 1076,9 1681,6 1441,4 0,22

Полтавська 1625,4 2614,0 2211,3 0,25

Сумська 897,1 1213,3 1174,2 0,04

Тернопільська 705,6 981,4 935,7 0,06

Харківська 1512,0 1916,0 2007,7 –0,06

Хмельницька 889,5 1194,7 1158,9 0,04

Черкаська 1135,5 1907,6 1534,9 0,33

Чернівецька 264,3 413,4 346,2 0,25

Зона Лісостепу — всього 9515,8 14071,0 12667,3 0,15

Автономна Республіка Крим 738,0 868,9 927,0 –0,08

Дніпропетровська 1798,0 1836,1 2410,0 –0,32

Донецька 1366,2 1451,8 1795,7 –0,25

Запорізька 1533,7 1663,2 2019,6 –0,24

Кіровоградська 1508,7 1896,1 2024,0 –0,08

Луганська 916,9 878,2 1211,2 –0,36

Миколаївська 1345,3 1475,0 1763,0 –0,21

Одеська 1617,4 1754,1 2111,2 –0,23

Херсонська 1205,6 1218,0 1589,5 –0,31

Зона Степу — всього 12029,8 13041,4 15851,2 –0,23

Україна 25064,0 32315,0 33002,9 –0,03

2. Баланс м с в ґр нтах У раїни за зонами та адміністративними областями (середнє за
2006–2010 рр. шарі ґр нт 0–30 см)

Кількість

т

мінералізованого
гумусу

новоутвореного
гумусу з органічних

добрив
і рослинної маси

Баланс
гумусу ±, т/гаЗона, область

Площа,
тис. га
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ня калію з органічними добривами, кг/га; МК —
надходження калію з мінеральними добрива-
ми, кг/га; НК — надходження калію з посівним
насінням, кг/га; АК — надходження калію з ат-
мосферними опадами, кг/га; ВОК — винос ка-
лію з основною продукцією, кг/га; ВсК — винос
калію з побічною продукцією для тваринницт-
ва, кг/га; ФЗК — втрати калію з фільтраційними
водами, кг/га.
Результати досліджень. Аналіз даних ди-

наміки гумусного стану за окремі періоди наве-
дено в табл. 1.
За 20 років (1961–1980 рр.), коли середньо-

річна норма органічних добрив у землеробстві
становила 5,8 т/га, щорічні втрати гумусу сяга-
ли 250 кг/га (табл. 1). За період 1981–1990 рр.,
коли норма органічних добрив у середньому за
рік відповідала 8,6 т/га, втрати гумусу зменши-
лися до 100 кг/га. За період 1991–1995 рр. нор-
ма внесення органічних добрив зменшилась до
5,8 т/га, що зумовило втрати гумусу до 250 кг/га.
За 2001–2010 рр. норма внесення органічних
добрив зменшилася до 0,6 т/га. При цьому
збільшилися обсяги заорювання в ґрунт по-
бічної рослинної продукції, 1 т якої забезпечує
0,2 т гумусу. Крім того, зменшилися втрати гу-
мусу за рахунок мінімізації обробітку ґрунту,

оптимізації посівних площ, унесення органо-
мінеральних і біодобрив, які стимулюють гуму-
соутворення.
У 2001–2005 рр. втрати гумусу з ґрунту ста-

новили 70 кг/га, 2006–2010 рр. — 30 кг/га. Чим
вища продуктивність землеробства, тим більше
заорюється побічної продукції рослинництва,
що знижує втрати гумусу в ґрунті. У 2008 р. за
високої врожайності сільськогосподарських
культур баланс гумусу був практично бездефі-
цитним.
Під культурами (пшениця озима, кукурудза

на зерно, буряки цукрові, картопля, коренепло-
ди кормові), де вносили гній, баланс гумусу був
практично бездефіцитним. Під такими культу-
рами, як соняшник, соя, кукурудза на силос,
овочі відкритого ґрунту, навіть за внесення
гною, баланс гумусу був дефіцитним. Додатний
баланс гумусу забезпечують багаторічні трави
на сіно і зелений корм. Інші культури сприяють
мінералізації гумусу, особливо ячмінь, пшени-
ця яра, горох, ріпак, однорічні трави, а також
чисті пари.
Найінтенсивніша мінералізація гумусу відбу-

вається в ґрунтах степової зони (табл. 2). Втра-
ти гумусу за адміністративними областями ко-
ливаються в межах 320–80 кг/га (середнє по

1971–1975 Надходження, кг/га 60,8 29,4 44,0 134,2

Втрати, кг/га 74,3 25,5 72,0 171,8

Баланс –13,5 3,9 –28,0 –37,6

1976–1980 Надходження, кг/га 75,0 39,1 61,8 175,9

Втрати, кг/га 85,0 29,0 78,7 192,7

Баланс –10,0 10,1 –16,9 –16,8

1981–1986 Надходження, кг/га 84,6 42,7 70,8 198,1

Втрати, кг/га 83,4 27,7 78,8 189,9

Баланс 1,2 15,0 –8,0 8,2

1986–1990 Надходження, кг/га 91,0 52,5 79,5 223,0

Втрати, кг/га 95,0 31,9 92,0 218,9

Баланс –4,0 20,6 –12,5 4,1

1996–2000 Надходження, кг/га 26,0 10,4 15,3 51,7

Втрати, кг/га 56,5 18,2 53,7 128,4

Баланс –30,5 –7,8 –38,4 –76,7

2001–2005 Надходження, кг/га 36,5 9,0 18,7 64,2

Втрати, кг/га 69,3 19,2 43,0 131,5

Баланс –32,8 –10,2 –24,3 –67,3

2006–2010 Надходження, кг/га 50,5 11,1 20,5 82,1

Втрати, кг/га 67,5 19,7 29,6 116,8

Баланс –17,0 –8,6 –9,1 –34,7

3. Динамі а баланс поживних речовин землеробстві У раїни

Період, рік Статті балансу Разом (NPK)Калій (К2О)Фосфор (Р2О5)Азот (N)
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Баланс гумусу і поживних
речовин у ґрунтах України

зоні 230 кг/га). У зоні Полісся, навпаки, баланс
гумусу додатний і становить у середньому за
адміністративними областями 210 кг/га. Лісо-
степова зона займає проміжне місце з перева-
гою додатного балансу (150 кг/га).
Для досягнення бездефіцитного балансу гу-

мусу в ґрунтах степової зони передусім по-
трібно заорювати солому, стебла й іншу по-
бічну продукцію та збільшувати обсяги вне-
сення різних видів органічних добрив, зокрема
місцеві сировинні відходи.
Ґрунти України характеризуються переваж-

но середнім умістом рухомих сполук азоту й
фосфору та підвищеним і високим умістом ка-
лію. Щороку з ґрунту виноситься врожаєм знач-
на кількість поживних речовин, яку потрібно
компенсувати з добривами, меліорантами чи
іншими джерелами надходження. Якщо такої
компенсації не буде, то ґрунт виснажуватиметь-
ся на рухомі поживні речовини, що знижує його
ефективну родючість та негативно впливає на
врожайність сільськогосподарських культур.
Баланс поживних речовин у землеробстві

залежить переважно від 2-х чинників — рівня
врожайності сільськогосподарських культур та
обсягів застосування агрохімікатів.
Починаючи з 2-ї пол. 60-х років минулого

століття обсяги застосування мінеральних доб-
рив у землеробстві України різко зростали. За
періоди 1971–1975 рр. і 1976–1980 рр. від’єм-
ними були баланс азоту і калію та додатним —
фосфору (табл. 3). Систематичне внесення ор-
ганічних і мінеральних добрив позитивно вплину-
ло на накопичення елементів живлення в ґрунті,
що забезпечило в 1981–1985 та 1986–1990 рр.
додатний баланс азоту і фосфору. Незначний
дефіцит калію спостерігався у степовій зоні, де
ґрунт достатньо забезпечений калієм.
Починаючи з 1991 р. обсяги застосування

органічних і мінеральних добрив різко зменши-
лись, що негативно вплинуло на баланс пожив-
них речовин у ґрунтах України. За період 1996–
2010 рр. спостерігався від’ємний баланс усіх
елементів живлення.
З окремих культур найбільше виносять азот

пшениця озима, кукурудза на зерно, горох, рі-
пак, буряки цукрові, кормові коренеплоди, од-
норічні й багаторічні трави (табл. 4). Пшениця
озима, кукурудза на зерно та ріпак виносять
більше фосфору порівняно з іншими культура-
ми. Значну кількість калію виносять кормові
культури (коренеплоди, кукурудза на силос,
однорічні і багаторічні трави), дещо менше —
зернові колосові.

Бездефіцитного балансу гумусу в ґрунтах
України можна досягти збільшенням обсягів
заорювання побічної продукції (соломи, сте-
бел, гички та ін.) та внесенням різних видів
органічних добрив, зокрема місцевих сировин-

Висновки

них відходів. Рівноважний баланс рухомих по-
живних речовин у землеробстві забезпечуєть-
ся переважно за рахунок унесення мінеральних
добрив, потреба в яких розраховується за ви-
носом прогнозованим урожаєм.
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Висвітлено стан баланс елементів живлення
в б ря ових сівозмінах за різних систем їх
добрення по завершенні період трьох ротацій.
Збільшення сівозмінної норми мінеральних
добрив двічі до N100Р132К132 на 1 а ріллі
по фон ною через 10 ро ів їх застос вання
забезпечило позитивний баланс азот
(+12 / а), фосфор (+108 / а) та алію
(+70 / а).

Вивчення кругообігу балансу поживних речо-
вин у системі ґрунт — рослина в окремих до-
слідах і загалом у землеробстві має велике на-
укове значення. Ємність біологічного кругообі-
гу елементів живлення між ґрунтом і рослинами
може бути одним із основних напрямів підви-
щення ефективної родючості ґрунту. Показники
балансу елементів живлення у сівозміні ви-
значають ступінь інтенсифікації і культури зем-
леробства, можуть слугувати науковим підґрун-
тям для складання раціональної системи удоб-
рення і є запорукою для розрахунку екологічно
збалансованої потреби в мінеральних добри-
вах. Результати балансу дають змогу створенням
оптимального набору і співвідношення культур,
формуванням структури посівних площ, уне-
сенням оптимальних доз та співвідношень мі-
неральних добрив активно коригувати біологіч-
ний кругообіг елементів живлення в системі
ґрунт — рослина [1–5].
Баланс азоту, фосфору і калію в сівозмінах

дає змогу простежити динаміку та кругообіг ре-
човин, провести математичний аналіз, дати агро-
екологічну оцінку цим процесам, що допомагає
активно управляти процесом родючості ґрунту,
планувати врожайність культур та продуктив-
ність сівозмін на засадах сталого землероб-
ства. Показники інтенсивності балансу дають
можливість провести агроекономічну оцінку
впливу добрив залежно від агрокліматичних
умов зони вирощування культур та структурно-
го складу сівозмін [6].

Мета досліджень — вивчити й обґрунтува-
ти формування балансу поживних речовин в
зерно-бурякових сівозмінах залежно від систе-
ми їх удобрення.
Методика досліджень. Баланс основних

елементів живлення вивчали впродовж 3-х ро-
тацій 10-пільних бурякових сівозмін у багато-
факторному стаціонарному досліді Білоцерків-
ського відділення Інституту біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН, започаткова-
ному в 1973 р.
Визначаючи баланс азоту, фосфору та ка-

лію у прибутковій частині, враховували їх над-
ходження з добривами (мінеральними, гноєм,
соломою замість гною, заорюваною іншою по-
бічною продукцією), насінням, опадами внаслі-
док симбіотичної азотфіксації бульбочковими
мікроорганізмами бобових (конюшина в І і ІІ
ротаціях, горох).
У витратній частині балансу головними стат-

тями виносу елементів живлення були: винос
абсолютно сухою масою врожаїв культур сі-
возмін, газоподібні втрати азоту з внесених
добрив, вимивання азоту за межі орного шару
ґрунту. Для розрахунку виносу щорічно визна-
чали вміст елементів живлення в основній і
побічній продукції (після мокрого озолення сір-
чаною кислотою з перекисом водню визнача-
ли: азот — з реактивом Несслера, фосфор —
колориметрично, калій — на полум’яному фо-
тометрі). Кількість азоту, симбіотично фіксова-
ного кореневою системою бобових культур,
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розраховували з огляду на загальну кількість
його в кореневих рештках — за показником —
70% для конюшини, 50% — для гороху (у І ро-
тації).
Газоподібні втрати азоту із внесених у ґрунт

добрив бралися на рівні 10% у І та ІІ ротаціях і
15% — у ІІІ ротації; вміст загального азоту у
складі гною становив 0,35% у ІІІ ротації (проти
0,33% у І та ІІ ротаціях), валових запасів фос-
фору і калію у ґрунті відповідно — 0,24 та
0,58%. У розрахунках балансу враховували
надходження азоту (переважно в аміачній
формі) та калію з опадами, що становило в се-
редньому за ротацію 70 і 60 кг/га відповідно,
фосфору в опадах не знайдено.
Ґрунти дослідного поля — чорноземи типові

глибокі малогумусні крупнопилуватосередньо-
та легкосуглинкові із вмістом у шарі 0–30 см гу-
мусу 3,6–4,1%, рухомих фосфору і калію (за
Чириковим) відповідно 13–15 і 5–7 мг/100 г
ґрунту, азоту лужногідролізованого (за Корн-
філдом) 12–14 мг/100 г ґрунту.
Сівозміни, в яких вивчали баланс елемен-

тів живлення, різнилися за структурою. Пло-
дозмінна сівозміна мала 30% цукрових буря-
ків, 50% зернових, 20% кормових культур;
просапна — 30% цукрових буряків, 40% зерно-
вих, 30% кормових; зернопросапна — в І ро-
тації мала 10% цукрових буряків, у ІІ і ІІІ ро-
таціях — 20%, зернових відповідно до ротацій
— 80 і 70%, кормових — 10%. Обробіток ґрун-
ту різноглибинний комбінований: глибока оран-
ка на 28–30 см під цукрові буряки, 20–25 см
під кормові, мілкий обробіток під зернові (12–
15 см).
Результати досліджень. Проведені дослі-

дження за 2 ротації сівозмін стаціонару пока-
зали, що баланс елементів живлення в умовах
нестійкого зволоження зони Лісостепу України
найбільше змінювався під впливом добрив.
Без застосування добрив у сівозмінах різної

структури баланс елементів живлення був не-
гативний (табл. 1). Найбільше відчуження з
ґрунту спостерігалося калію та азоту, наймен-
ше — фосфору. Внесення добрив значною мірою
компенсувало винос цих елементів з ґрунту.
Високий рівень забезпечення сівозмін міне-
ральними добривами сприяв стабілізації ба-
лансу елементів живлення у ґрунті за рахунок
зростання компенсаційної складової їх надхо-
дження.
У ІІІ ротації сівозмін за внесення добрив спо-

стерігалося зростання виносу азоту з урожаєм
культур. Так, у плодозмінній сівозміні за вне-
сення на 1 га ріллі 9 т гною і N50Р66К66 порівня-
но з варіантом без унесення добрив винос азо-
ту збільшився відносно І ротації з 72 до 109%,
фосфору — з 81 до 130, калію — з 85 до 109%,
що спричинило його негативний баланс у ґрун-

Баланс елементів живлення у зерно-
буряковій сівозміні залежно від системи удобрення

ті. Щодо фосфору, якого виноситься у 2–
2,5 раза менше, ніж азоту і калію, у ІІІ ротації
зберігався позитивний баланс.
Запроваджуваною системою удобрення

культур за ротацію сівозміни передбачено
зменшену майже на третину норму внесення
азотних добрив порівняно з фосфорними і ка-
лійними — N500Р660К660. Водночас насичення
сівозміни цукровими буряками, яким притаман-
ний високий винос азоту, сортозміна озимої
пшениці на більш високоврожайні сорти з уміс-
том азоту в зерні до 2–2,2% (у І і ІІ ротаціях 1,7–
1,9%), запровадження нових високоврожайних
гібридів кукурудзи зумовили збільшення основ-
ної складової витрат азоту порівняно з його
надходженням, що в результаті призвело до
зростання від’ємного сальдо балансу азоту від
–22 у І до –33 у ІІ та –45 кг/га у ІІІ ротаціях. Ана-
логічна тенденція спостерігалась у просапній
сівозміні, де за тієї самої норми удобрення
від’ємне сальдо балансу азоту погіршилося від
–25 до –46 кг/га відповідно І і ІІІ ротацій. Щодо
зернопросапної сівозміни, то від’ємне сальдо
балансу азоту зросло від –31 у ІІ ротації до
– 42 кг/га — у ІІІ. У І ротації зернопросапної сіво-
зміни баланс азоту був на рівні –13 кг/га, що
пояснюється низькою часткою цукрових буряків
у структурі сівозміни (лише 10%) та високою
часткою зернових культур (80%).
Баланс фосфору в цих різних за структурою

сівозмінах з однаковим фоном удобрення був
додатнім за всі ротації і перебував на рівні 30–
41 кг/га.
У просапній сівозміні збільшення виносу еле-

ментів живлення за внесення добрив порівня-
но з контролем спостерігалося щодо азоту з 83
до 107%, фосфору — з 79 до 117% і калію —
з 88 до 111%. У зернопросапній сівозміні відчу-
ження азоту відповідно зросло щодо азоту з 67
до 109%, фосфору — з 79 до 95%, калію — з
94 до 133%. Збільшення виносу калію у ІІІ ро-
тації усіх сівозмін зумовило зміну бездефіцит-
ного балансу калію у ІІ ротації до від’ємного
сальдо балансу у ІІІ ротації відповідно: –15 кг/га
у плодозмінній, –10 — у просапній, –9 — у зер-
нопросапній сівозмінах.
На чорноземних ґрунтах особливої уваги по-

требують питання оптимізації фосфорного жив-
лення. З цією метою в зернопросапній сівозміні
передбачалося вивчення балансу цього еле-
менту за зменшення удвічі норми мінерально-
го фосфору — з 660 кг до 330 кг за ротацію
сівозміни, а також за повного вилучення міне-
рального фосфору із системи удобрення.
При зменшеній нормі фосфорних добрив

баланс фосфору за всі три ротації був позитив-
ний у межах +9 — +15 кг/га, інтенсивність ба-
лансу фосфору у ІІІ ротації була на рівні 124
проти 156% за внесення повної норми добрив
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(табл. 2). Баланс азоту при цьому становив
–33 кг/га за інтенсивності балансу 74%, калію
відповідно +3 кг/га за інтенсивності 102%. У
живленні культур спостерігалася тенденція до
зменшення використання рослинами фосфору
та інтенсивнішого споживання калію.
Вилучення мінерального фосфору із систе-

ми живлення культур зумовило від’ємний його
баланс у ІІ і ІІІ ротаціях на рівні –16 кг/га та
інтенсивності балансу 58%. Баланс калію при
цьому залишався додатним, баланс азоту
від’ємним — –25 кг/га.
Дослідження, проведені у ІІІ ротації, перед-

бачали вивчення балансу елементів живлення
за внесення достатніх доз добрив для віднов-
лення родючості ґрунту після вирощування
культур без застосування добрив упродовж 20
років (І і ІІ ротації ). Це питання вивчалось у
різних за структурою сівозмінах та на фоні різ-
них систем удобрення.
У плодозмінній сівозміні за ІІІ ротацію внес-

ли мінеральних добрив N500Р660К660 та засто-
совували альтернативну систему органічного
удобрення способом заорювання побічної про-
дукції замість гною (зелена маса редьки, соло-

ма зернових, гичка цукрових буряків). Така сис-
тема удобрення сприяла поліпшенню показ-
ників балансу. Баланс азоту змінився з –53 кг/га
на неудобреному фоні до –23 кг/га, баланс
фосфору зберігався позитивним на рівні
+37 кг/га, баланс калію зріс до +14 кг/га проти
–59 кг/га на неудобреному фоні.
Отже, застосування добрив упродовж однієї

ротації 10-пільної сівозміни після тривалого
невнесення добрив (період 20 років) привело
до істотних позитивних змін у стані ґрунтового
комплексу, забезпечило значне покращення
фосфорно-калійного живлення (інтенсивність
балансу фосфору становила 192%, калію —
113%) та змінило в позитивний бік азотний ба-
ланс, який і надалі залишався від’ємним.
У просапній сівозміні для відновлення ро-

дючості ґрунту системою удобрення було пе-
редбачено внесення на 1 га сівозмінної пло-
щі 9 т гною і N50Р66К66. За такої системи удоб-
рення баланс фосфору і калію став позитив-
ним відповідно +46 та +17 кг/га, азоту — зали-
шився від’ємним –28 кг/га або нижчим на 5 кг
проти відповідного варіанта у плодозмінній сі-
возміні.

Плодозмінна сівозміна

Відновлення родючості* ІІІ 81 192 113

0+N50P66K66 ІІІ 52 151 70

Побічна продукція + N50P66K66 ІІІ 79 165 104

9 т+N50P66K66 І 80 173 81

9 т+N50P66K66 ІІ 75 181 91

9 т+N50P66K66 ІІІ 68 170 89

Просапна сівозміна

Відновлення родючості ІІІ 76 204 121

9 т+N50P66K66 І 73 166 88

9 т+N50P66K66 ІІ 74 173 100

9 т+N50P66K66 ІІІ 65 161 93

Зернопросапна сівозміна

Відновлення родючості ІІІ 84 201 112

0+N50P66K66 ІІІ 56 152 70

9 т+N50P66K66 І 82 171 98

9 т+N50P66K66 ІІ 73 137 100

9 т+N50P66K66 ІІІ 70 156 93

9 т+N50P33K66 ІІІ 74 124 102

9 т+N50P0K66 ІІІ 79 58 107

* Відновлення родючості в: плодозмінній — побічна продукція + N50P66K66; просапній — 9 т гною + N50P66K66;
зернопросапній — 9 т гною + N61P61K61.

2. Інтенсивність баланс елементів живлення сівозмінах стаціонар з різними системами
добрення, %

Добрива на 1 га ріллі

гній, т + NРК, кг
Ротація N Р К



37Вісник аграрної наукисічень 2012 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Зменшення норми азотних добрив на тре-
тину в системі удобрення бурякових сівозмін
(плодозмінної, просапної, зернопросапної) за-
для зменшення негативного впливу азоту на
накопичення цукрів у коренеплодах цукрових
буряків при їх тривалому систематичному за-
стосуванні впродовж 3-х ротацій спричиняло
негативне сальдо балансу, зменшуючи баланс
азоту за ротацію на 10–12 кг/га. Баланс фос-
фору при цьому залишався додатним, а ба-
ланс калію змінився від бездефіцитного у
другій на від’ємний у третій ротації.
Чорноземи типові глибокі за забезпечення

їх достатнім органо-мінеральним удобренням
здатні досить швидко відновити природну й

Висновки

ефективну родючість після тривалого (20 ро-
ків) вирощування культур без застосування
добрив.
Збільшення сівозмінної норми мінеральних

добрив удвічі до N100Р132К132 на 1 га ріллі на
фоні гною через 10 років застосування забез-
печило додатний баланс азоту (+12 кг/га) та
високе позитивне сальдо балансу фосфору і
калію (+108 та +70 кг/га відповідно).
Застосування впродовж 10 років органо-

мінеральної системи удобрення (9 т гною та
N50Р66К66 або N61Р61К61 на 1 га сівозмінної пло-
щі) забезпечило додатний баланс фосфору і
калію, при цьому баланс азоту залишався
від’ємним (–19 та –28 кг/га відповідно).
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У зернопросапній сівозміні відновлення ро-
дючості ґрунту вивчалося на 2-х фонах удоб-
рення: 1-й варіант передбачав систему удоб-
рення зі співвідношенням N:Р:К у мінераль-
них добривах — 1:1:1 та нормою внесення кож-
ного елемента 610 кг по фону 90 т гною за ро-
тацію; 2-й варіант — висока норма мінераль-
них добрив N1000Р1320К1320 по фону 90 т гною
за ротацію. Дослідження показали, що віднов-
лення родючості ґрунту із застосуванням сис-
теми удобрення зі співвідношенням N:Р:К у
мінеральних добривах 1:1:1 забезпечило через
10 років найнижчий від’ємний баланс азоту
(–19 кг/га) за досить високих показників пози-
тивного балансу фосфору (+45 кг/га) та калію
(+13 кг/га).
Відновлення родючості ґрунту після 20 років

невнесення добрив на високому фоні удоб-
рення (на 1 га сівозмінної площі 9 т гною та
N100Р132К132) забезпечило на кінець ІІІ ротації
зернопросапної сівозміни позитивний баланс

усіх елементів живлення: азоту +12, фосфору
+108, калію +70 кг/га.
Отже, значного покращення поживного ре-

жиму ґрунту і живлення рослин можна досягти
на високих і помірних фонах удобрення зерно-
просапної сівозміни впродовж однієї ротації
(20% цукрових буряків, 70% зернових культур)
після тривалого 20-річного вирощування куль-
тур без застосування добрив.
За внесення на 1 га ріллі зернопросапної

сівозміни 9 т гною та N61Р61К61 упродовж 10
років баланс азоту був від’ємним, але значно
кращим порівняно з плодозмінною і просапною
сівозмінами (від –19 кг/га до –23 та –28 кг/га
відповідно), баланс фосфору і калію при цьо-
му був додатним. Найвищі показники позитив-
ного балансу всіх елементів живлення за від-
новлення родючості ґрунту (внесення добрив у
ІІІ ротації) було отримано на високому фоні за-
стосування мінеральних добрив (на 1 га ріллі
N100Р132К132).

Баланс елементів живлення у зерно-
буряковій сівозміні залежно від системи удобрення
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ПРОКАРІОТНОГО КОМПЛЕКСУ
ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО

Проведено моле лярно- енетичн оцін
про аріотно о омпле с чорнозем типово о,
відзначено йо о зміни під впливом різних
обробіт ів та добрення ґр нт . Доведено, що
обробіт и ґр нт , впливаючи на надходження
і розподіл поживних решто і добрив, фізи о-
хімічні і фізичні йо о параметри, змінюють
по азни и і б дов філотипово о різноманіття
ґр нтових мі роор анізмів.

Структура мікробних співтовариств, за ви-
значенням А.А. Роде [2], є складовою деталь-
ної характеристики ґрунтів і зумовлює швид-
кість перебігу ґрунтових процесів. Чисельність
мікроорганізмів у ґрунті коливається не лише
протягом року, а й упродовж незначних про-
міжків часу залежно від його температури, во-
логості, стану рослинного покриву тощо. Обро-
біток ґрунту та удобрення є вагомим фактором,
який впливає на мікробіологічну активність. Як
і інші ланки системи землеробства, вони мають
на меті: підвищити ефективну родючість ґрун-
ту й створити найсприятливіші умови для рос-
ту та розвитку рослин. Водночас багато проб-
лем сучасного землеробства пов’язані з
обробітком ґрунту. Більші витрати енергії, при-
скорена мінералізація гумусу, розвиток ерозій-
них і дефляційних процесів, ущільнення ґрун-
ту тощо багато в чому пов’язані з інтенсивним
характером його обробітку [1]. Ґрунтообробні
знаряддя, розпушуючи верхній шар ґрунту, за-
лежно від ступеня інтенсивності впливу, зміню-
ють практично всі властивості. Нині визначено
вплив різних агротехнічних факторів, таких, як
обробіток та удобрення, на біологічну актив-
ність ґрунту [1]. Однак теоретичні принципи
обробітку ґрунту й використання добрив із зас-
тосуванням новітніх молекулярно-генетичних
методів дотепер вивчено недостатньо.
На думку D.H. Buckley [3], в 1 г ґрунту міс-

титься близько 4000 видів мікроорганізмів, ос-
новна маса яких нездатна рости на живильних
середовищах, які використовують нині для куль-
тивування мікроорганізмів. Тому важливо оці-
нити молекулярно-генетичними методами біо-
масу прокаріотів чорноземних ґрунтів та їхні змі-
ни під впливом різних обробітків та удобрення.
Мета досліджень — дослідити молекуляр-

но-генетичними методами вплив різних об-
робітків ґрунту та удобрення на біомасу прока-
ріотів за кількістю ПЛР продукту.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили на основі стаціонарного досліду кафедри

ґрунтознавства та охорони ґрунтів Національ-
ного університету біоресурсів і природокорис-
тування України на чорноземі типовому серед-
ньосуглинковому малогумусному на лесі в
травні 2010 р. Уміст гумусу в орному шарі дос-
лідного ґрунту становив 3,57±0,13, підорному
— 3,52±0,14. Реакція ґрунтового середовища у
верхніх горизонтах рН водної витяжки — 6,7–
6,9. Вивчали такі обробітки ґрунту: оранку на
глибину 25–27 см; мілкий плоскорізний обробі-
ток на 25–27 см; глибокий плоскорізний обро-
біток на глибину 10–12 см.
На фоні обробітку досліджували 2 системи

удобрення (кількість добрив на 1 га сівозмінної
площі): без добрив (контроль); солома 2,4 т/га+
сидерати+N24.
Ґрунтово-біологічні дослідження проводили

в період активної вегетації рослин (травень
2010 р.) у шарі ґрунту 0–20, 20–40 см. Відбір,
підготовку та зберігання зразків ґрунту для дос-
лідження аеробної мікробіоти в лабораторних
умовах проводили згідно з ДСТУ ISO10381 —
6–2001. Відпрацьовано оригінальну методику
екстракції тотальної ДНК мікроорганізмів, за
основу якої було взято метод J.J. Doyle, J.L.
Doyle [4].
Для видової класифікації фрагментів tRFLP

використовували програму ТRFLP Fragsort.
Крім цього, аналізували нуклеотидні послідов-
ності та перевіряли їх ідентичність з відповід-
ними послідовностями 16S рРНК (база даних
GenBank). Аналіз результатів секвенування
здійснювали за допомогою програми Vector NTI
Advance.
Результати досліджень. Аналіз профілів,

побудованих за методом tRFLP, показує різно-
манітність філогенезу ґрунтових мікроорганіз-
мів різних варіантів обробітку (рисунок). Топо-
логія розподілу прокаріотних генотипів ґрунто-
вого мікробного комплексу в шарі 0–20 см на
мілкому плоскорізному обробітку, представле-
на на дендрограмі, свідчить про наявність 8-ми
основних кластерів, які відповідають доміную-
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Молекулярно-генетична оцінка
прокаріотного комплексу чорнозему типового

Генетична різноманітність про аріотних енотипів чорноземі типовом на міл ом плос о-
різном обробіт варіанті добрення солома 2,4 т/ а + сидерати + N24 (а — шарі 0–
20 см; б — 20–40 см)

а

б
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чим генотипам, що належать до представників
33 видів, 18% з яких некультивовані.
Шар 20–40 см характеризується 5-ма основ-

ними кластерами, 35-ма видами, 37% бактерій
з яких некультивовані. Тобто кількість прокарі-
отів і найпоширеніші види значно не відрізня-
ються при мілкому плоскорізному обробітку за
шарами ґрунту.
Мікробний комплекс прокаріотів на оранці

характеризується наявністю 7-ми основних кла-
стерів, які відповідають домінуючим генотипам,
що належать до представників 57 видів, 40% з
яких некультивовані. Шар 20–40 см характери-
зується 8-ма основними кластерами, 33-ма ви-
дами, 21% бактерій з яких некультивовано.
Оранка зумовлює диференціацію за

кількістю мікроорганізмів: верхній шар 0–20 см
у 1,7 раза більше містить видів бактерій, ніж
нижній 20–40 см. Кількість домінуючих гено-
типів прокаріотів на 73% більша на оранці по-
рівняно з мілким плоскорізним обробітком.
Мікробний комплекс глибокого плоскорізно-

го обробітку характеризується наявністю 7-ми
основних кластерів, які відповідають доміную-
чим генотипам, що належать до представників
98 видів, 31% з яких некультивовані. Шар 20–

Молекулярно-генетична оцінка
прокаріотного комплексу чорнозему типового

40 см на глибокому плоскорізному обробітку
характеризується наявністю 5 кластерів, пред-
ставлених 93 видами, 37% з яких некульти-
вовані.
На всіх обробітках ґрунту були наявні роди

прокаріотів, що беруть участь у трансформації
органічних сполук, кругообігу азоту, фосфору,
калію, сірки, вуглецю та ін.: Acinetobacter; Halo-
monas; Bacillus; Beggiatoa; Nitrosomonas; Nisa-
ea; Elioraea; Desulfovibrio; Thermodesulfovibrio.
Глибокі обробітки (оранка, глибокий плоско-

різний обробіток) характеризувалися наявністю
Рectobacterium ( 2 види на оранці, 5 — глибо-
кому плоскорізному); Modicisalibacter; Chromo-
halobacter; Сandidatus Kuenenia; Nitrospira; Hip-
pea; Desulfobacca.
Обробітки без обернення скиби (мілкий і гли-

бокий плоскорізний) сприяли розвитку Pseudo-
monas; Thiohalorhabdus; Dechlorimonas; Borre-
lia; Denitrobacterium; Deferribacteres.
Філогенетичний аналіз дендрограм, побудо-

ваних на основі отриманих даних профілів ме-
тодом tRFLP, свідчить про ширшу й складнішу
побудову філотипового різноманіття ґрунтових
мікроорганізмів на глибокому плоскорізному
обробітку в шарах 0–20 і 20–40 см.

Обробітки ґрунту, впливаючи на надхо-
дження і розподіл поживних решток і добрив,
фізико-хімічні і фізичні параметри ґрунту, змі-
нюють показники і будову філотипового різ-
номаніття ґрунтових мікроорганізмів. Кіль-
кість домінуючих генотипів прокаріотів за
глибокого плоскорізного обробітку в 1,7 раза

Висновки

більша, ніж за оранки, мілкого плоскорізного
— 2,9 раза.
Оранка, на відміну від плоскорізних обро-

бітків, зумовлює диференціацію за кількістю
мікроорганізмів: верхній шар 0–20 см у 1,7 раза
більше містить видів бактерій, ніж нижній
20–40 см.
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ФОРМУВАННЯ МІКОФЛОРИ
ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В РІЗНІ
ФАЗИ РОЗВИТКУ

На пшениці озимій різні фази розвит вивчали
заселення насіння мі роміцетами. Визначали
видовий с лад мі офлори зерна та патоло ічні
типи хвороб, я і вона спричиняє. Установлено,
що зернів и в ожній фазі сво о форм вання
хара териз ються певним набором рибних
ор анізмів.

Зерно сільськогосподарських культур є спри-
ятливим поживним середовищем для різнома-
нітної мікрофлори, яка складається переважно
з грибів, бактерій, мікоплазмів, вірусів, тому не-
зараженого насіння практично немає [5, 11, 12].
Хвороби насіння — істотна загроза для вро-

жаю та якості товарного зерна й посівного ма-
теріалу пшениці озимої [1, 13]. Якість насіння
багато в чому визначає долю майбутнього вро-
жаю. До складових якості, крім схожості, заб-
рудненості, вологості, входить показник наяв-
ності хвороботворної інфекції [1, 2].
Передавання патогенів майбутній рослині

залежить від ряду факторів, які впливають на
насіння в період проростання. Воно інфікуєть-
ся, якщо патоген проникає в тканини, і заспо-
рюється, коли він міститься на його поверхні.
Насіння не є хворим, але за сприятливих умов
здатне вражатися і дати хвору рослину. В
інфікованому насінні патоген проникає в живі
тканини. Рослини, які виростають з нього, вва-
жаються потенційно хворими [10].
З насінням поширюється понад 30% усіх

збудників хвороб сільськогосподарських куль-
тур [7]. У дослідженнях А.Я. Семенова та Р.Н.
Федорової [10] цей показник становив 60%.

Важливу роль у передаванні насіннєвої ін-
фекції рослині відіграє прихована форма ура-
ження, коли інфекція не проявляється зовні і
насін-ня не може бути виділене із загальної
маси. Наявність внутрішньої інфекції іноді по-
мітно не впливає на схожість насіння, але внас-
лідок висіву останнє стає джерелом певного
захворювання (сажка, коренева гниль, білоко-
лосість, пустоколосість, «чорний зародок»,
плюсклість зерна та ін.) [10].
У повітрі перебуває багато мікроорганізмів

— грибів і бактерій, які осідають на зерно в різні
етапи онтогенезу пшениці. Їхній склад дуже
різноманітний за систематикою і біологією роз-
витку. Серед них трапляються форми не-
шкідливі, які контамінують зерно, і патогенні,
що є збудниками хвороб. Через уражене ними
насіння інфекція передається паросткам і рос-
линам, які виросли з нього. Такі рослини най-
частіше стають джерелом інфекції багатьох
хвороб пшениці і дають початок новому поко-
лінню збудників хвороб.
На поверхню дозрілого зерна через екзоос-

мос виділяються деякі поживні речовини, що є
добрим субстратом для багатьох сапрофітів.
Серед епі- та ендофітної мікрофлори є чима-
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ло представників групи «факультативних пара-
зитів», здатних паразитувати на живих росли-
нах або вести сапротрофний спосіб життя. До
них належать гриби з родів Fusarium, Alternaria,
Bipolaris та ін. [3, 4, 9].
Велике значення в захисті рослин від хвороб

має накреслення заходів обмеження їх розвит-
ку. Вони тісно пов’язані зі строком заселення
рослин збудниками хвороб. Зараження патоге-
нами зернових культур відбувається в певні
фази їхнього розвитку. Є збудники, які заселя-
ють рослини впродовж усього періоду вегетації,
проте ступінь розвитку хвороб і типи інфекції
(внутрішня, зовнішня) в різні фази розвитку
різняться.
Матеріали і методи досліджень. Дослід-

ження проводили в Миронівському інституті
пшениці ім. В.М.Ремесла на пшениці озимій
сорту Подолянка. У 2008–2009 рр. вивчали за-
селеність зерна мікроміцетами в різних фазах
розвитку культури. Для цього застосовували
розроблену нами методику, що полягає в ізо-
люванні колосся з допомогою пергаментних
ізоляторів [6]. Використовували варіанти: І — у
фазі колосіння — цвітіння рослини були без ізо-
ляторів, на початку фази молочної стиглості
колосся ізолювали; ІІ — до молочної стиглості
рослини перебували під ізоляторами, з настан-
ням фази молочної стиглості останні були зня-
ті, на початку воскової стиглості їх наділи зно-
ву; ІІІ — у фазах колосіння, цвітіння, молочної
та молочно-воскової стиглості рослини були під
ізоляторами, на початку фази воскової стиг-
лості їх було знято; IV — рослини були постійно
без ізоляторів.
Видовий склад збудників хвороб зерна пше-

ниці озимої та їхню мікроскопію вивчали за ме-
тодиками, наведеними в працях [5, 8].
Результати досліджень. Дослідженням за-

селення зерна пшениці озимої мікроміцетами
в різних фазах розвитку рослин було встанов-
лено, що кожний етап формування насіння суп-
роводжувався певними епіфітними та ендофіт-
ними патогенами і їхнім відсотковим співвід-
ношенням. Для визначення видового складу
мікроміцетів, що заселяють зерно та заража-

Формування мікофлори зерна
пшениці озимої в різні фази розвитку

ють його в різних фазах онтогенезу пшениці
озимої і спричиняють патологічні зміни зерна,
колосся періодично ізолювали за наведеною
вище методикою, використовуючи пергаментні
ізолятори.
У результаті проведених досліджень уста-

новлено (таблиця), що чорний зародок на зерні
з’являвся переважно у фазах молочної та мо-
лочно-воскової стиглості пшениці озимої
(18,3%), менше його було в рослинах, що пе-
ребували без ізоляторів у фазах колосіння та
цвітіння (7%). Плюсклі зернівки найбільше фор-
мувалися у фазах воскової та повної стиглості
(33,8%), дещо менше — колосіння та цвітіння
(26,8%).
У фазах молочної та молочно-воскової стиг-

лості на незначній кількості зернівок також спо-
стерігалися ознаки фузаріозу (1,3%).
Серед грибів, що заселяли колосся пшениці

озимої у фазах колосіння та цвітіння, пере-
важали Alternaria alternata (Fs.) Keisler — 5%,
A. tenuissima (Kunze ex Nees et T. Nees: Fries)
Wilt-shire і Fusarium graminearum Schwabe —
по 3%.
Перші 2 збудники найбільше заселяли по-

верхню зерна і у фазах молочної та молочно-
воскової стиглості — відповідно 7,8 та 5,3%. У
цей період на рівні 3% відзначено наявність
представників роду Penicillium.
Мікофлора, що заселяла зерно у фазах вос-

кової та повної стиглості, характеризувалася
наявністю A. alternata (9,5%), A. tenuissima
(7,8%) і F. graminearum (6,8%), F. culmorum
(W.C.Sm.) Sacc. (3,5%).
На зерні з колосся, яке постійно перебува-

ло без ізоляторів (контроль) серед епіфітних
мікроміцетів домінували A. alternata (7%), A.
tenuissima (8,3) і F. graminearum (2,8%).
Найпоширенішим ендофітним патогеном

зерна у фазах колосіння, цвітіння та молочної
й молочно-воскової стиглості був A. Alternatа.
Кількість заражених ним зернівок за період дос-
ліджень відповідно становила 60 і 56%.
Серед мікроміцетів, які заражали зерно пше-

ниці озимої у фазах воскової та повної стиг-
лості, переважав F. graminearum (39,5%).

Колосіння — цвітіння 66,3 7,0 26,8 0,0

Молочної та молочно-
воскової стиглості 77,0 18,3 3,5 1,3

Воскової та повної стиглості 65,5 0,8 33,8 0,0

НІР0,05 9,0 3,1 7,5 0,4

Патоло ічні озна и зерна пшениці озимої, що вини ають різні етапи онто енез

Фаза розвитку
Кількість зерен, %

без патологічних
ознак

з ознаками
фузаріозуплюсклихз чорним

зародком
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У контрольних варіантах серед ендофіт-
них мікроміцетів переважали A. alternata

Патологічні зміни зерна пшениці озимої у
вигляді чорного зародка і плюсклості роз-
почалися у фазах колосіння та цвітіння (7 і
26,8%). Масове поширення чорного зародка
відбувалося у фазах молочної та молочно-вос-
кової стиглості (18,3%), плюсклості — воско-
вої та повної стиглості (33,8%).
Серед епіфітної мікрофлори у фазах коло-

сіння та цвітіння пшениці озимої на зерні пе-
реважали Alternaria alternata (Fs.) Keisler,
A. tenuissima (Kunze ex Nees et T.Nees: Fries)
Wiltshire і Fusarium graminearum Schwabe. Се-

Висновки

ред ендофітних патогенів найчастіше трап-
лявся A. alternatа.
У фазах молочної і молочно-воскової стиг-

лості поверхню зерна пшениці озимої більше
заселяли A. alternata, A. tenuissima і Penicilli-
um sp. Ендофітну мікофлору переважно було
представлено A. alternata.
У фазах воскової та повної стиглості зер-

на серед епіфітних грибів переважали A. al-
ternata, A. tenuissima, F. graminearum і F. cul-
morum. Найпоширенішим ендофітним мікро-
міцетом виявився F. graminearum.

(42%), F. graminearum (13,5) і F. culmorum
(10%).



44 Вісник аграрної науки січень 2012 р.

РОСЛИННИЦТВО, КОРМОВИРОБНИЦТВО

УДК 633.1:631.527
© 2012

О.І. Рудник-Іващенко,
доктор сільсько-
господарських наук

Г.М. Каражбей,
кандидат сільсько-
господарських наук
Український інститут
експертизи сортів рослин

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СОРТОВИХ
РЕСУРСІВ СОНЯШНИКУ В УКРАЇНІ

Проведено дослідження з валіфі аційної
е спертизи сортів соняшни на придатність
до поширення. По азано динамі за останні
5 ро ів рожайності та я ості льт ри сортів,
я і занесено до Державно о реєстр сортів
рослин, придатних для поширення в У раїні,
і співвідношення іль ості вітчизняних
та іноземних сортів.

Україна — один зі світових лідерів виробниц-
тва соняшнику (10% від світових обсягів) і со-
няшникової олії. Зростання врожайності та ста-
більності вирощування рослинницької про-
дукції, зокрема й соняшнику, передусім
залежить від забезпечення галузі сортовими
ресурсами.
Мета досліджень — вивчення стану і перс-

пектив вітчизняної та іноземної селекції соняш-
нику, дослідження його сортів для занесення
до Державного реєстру сортів рослин, придат-
них для поширення в Україні. Для досягнення
мети було поставлено завдання — оцінити по-
тенціал сортів соняшнику за якісним складом і
врожайністю насіння у закладах експертизи.
Матеріали та методи досліджень. Польові

дослідження здійснювали впродовж 2007–
2011 рр. на базі 14 закладів експертизи дер-
жавної системи охорони прав на сорти рослин
(Іллінецька, Черкаська, Кілійська, Березівська,
Новоодеська, Долинська, Старобільська, До-
нецька, Бердянська, Вовчанська державні сор-
тодослідні станції та Херсонський, Дніпро-
петровський, Кримський та Полтавський держ-
експертцентри). Матеріалами досліджень були
сорти і гібриди соняшнику, які проходили Дер-
жавну кваліфікаційну експертизу та занесені до
реєстру сортів рослин на 2011 р.
Польові дослідження з кваліфікаційної екс-

пертизи сортів соняшнику на придатність до по-
ширення проводили відповідно до методики,
яка забезпечує комплексну оцінку сортів за по-
казниками врожайності насіння, якості (уміст
олії, олеїнової та пальметинової кислот), стій-
кості до хвороб і шкідників, придатності до ме-
ханізованого збирання [1, 2].
Результати досліджень. Аналіз Державно-

го реєстру сортів рослин, придатних для поши-
рення в Україні на 2011 р., показує, що пито-
ма вага скоростиглих гібридів становить 22%
(80 гібридів).
Кожний 3-й гібрид репрезентує ранньостиг-

лу групу (46%), 59 гібридів належать до серед-
ньоранніх, частка в реєстрі середньостиглих
гібридів — 15% (52 гібриди) (рис. 1). За рахунок

збільшення питомої ваги ранньостиглих гібри-
дів у Лісостеповій зоні України ареал вирощу-
вання соняшнику досяг Київської, Хмельниць-
кої, Чернігівської і навіть Житомирської облас-
тей. Такий розподіл гібридів за групами стиг-
лості забезпечує оптимальну тактику і
стратегію культивування соняшнику в основних
ґрунтово-кліматичних зонах України. Завдяки
зусиллям селекціонерів і закладів експертизи
товаровиробники України практично відмовили-
ся від вирощування пізньостиглих сортів-попу-
ляцій, які допускали значні втрати врожаю або
його загибель. Так, скажімо, в умовах Івано-
Франківської області цілком реально отримува-
ти врожай соняшнику до 30 ц/га. Важливо те,
що гібриди з раннім терміном достигання не по-
требують десикації і менше ушкоджуються гни-
лями.
Рекомендованими зонами вирощування сор-

тів соняшнику, занесених до Державного ре-
єстру сортів рослин, придатних для поширен-
ня в Україні, є Степ і Лісостеп (рис. 2).
Значно поліпшений і якісний склад сортових

ресурсів соняшнику, занесених до Державного
реєстру сортів рослин, придатних для поши-
рення в Україні. Поряд з гібридами з високим
умістом олії з’явилися гібриди спеціального

Рис. 1. Розподіл сортів соняшни , занесе-
них до Державно о реєстр сортів рослин,
придатних для поширення в У раїні, за р -
пами сти лості: — с орости лі; — ран-
ньости лі; — середньоранні; — серед-
ньости лі
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Стан і перспективи сортових
ресурсів соняшнику в Україні

гібриди потребують сучасних інтенсивних тех-
нологій вирощування, які необхідно розробля-
ти щодо кожного гібриду індивідуально. Скажі-
мо, гібриди скоростиглої групи забезпечують
збільшення густоти стояння до 70 тис. га, за
використання гібридів з вегетаційним періодом
понад 140 діб густота стояння не має переви-
щувати 45 тис. га. Якщо в господарстві висіва-
ють гібрид з високим умістом олеїнової кисло-
ти, необхідно забезпечити просторову ізоляцію.
Доцільним є висів в одному господарстві гіб-
ридів із різним терміном достигання.
Для більш повного задоволення потреб спо-

живачів слід розширити сортовий асортимент
соняшнику гібридами спеціального призначен-
ня з високим умістом олеїнової кислоти (85%),

Рис. 2. Розподіл сортів соняшни , занесе-
них до Державно о реєстр сортів рослин,
придатних для поширення в У раїні, за ре-
омендованими зонами вирощ вання: —
Степ; — Лісостеп
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2008 256 223 24 8 1

2009 269 231 29 8 1

2010 285 244 31 9 1

2011 356 302 44 8 2

1. Я існий с лад сортів соняшни , занесених до Державно о реєстр сортів рослин, при-
датних для поширення в У раїні

Олійні ПальметиновіКондитерськіВисокоолеїновіРік Усього в Реєстрі

2007 187 127 44 16

2008 256 176 67 13

2009 269 183 69 17

2010 285 174 82 29

2011 356 211 139 6

2. Питома ва а нових ібридів соняшни ,
занесених до Державно о реєстр сортів
рослин, придатних для поширення в У раїні

Усього
занесено
до Реєстру

>10 років6–10 роківНовіРік

призначення (табл. 1). Звертають на себе ува-
гу вітчизняні гібриди соняшнику Еней, Дарій,
Ант, Одор, Максимус, Зорепад, Богун, Лиман з
високим умістом олеїнової кислоти. Розширен-
ня посівів цих гібридів забезпечить зменшення
залежності від імпорту оливкової олії. Дедалі
більший попит мають кондитерські сорти со-
няшнику Ранок, Запорізький кондитерський,
Онікс, Алмаз. Селекціонерами Інституту рос-
линництва ім. В.Я. Юр’єва вперше в Україні
створено гібриди з підвищеним умістом паль-
метинової кислоти Курсор, Капрал [3, 4].
За період 2007–2011 рр. до Державного ре-

єстру сортів рослин, придатних для поширен-
ня в Україні, занесено понад 200 нових гібридів
соняшнику, зокрема 66 за 2010–2011 рр., з яких
12% становлять гібриди вітчизняної селекції і
88% — іноземної. Ці гібриди мають високий по-
тенціал урожайності та збору олії з одиниці
площі, орієнтовані на скоростиглість і стійкість
до вовчка, пероноспорозу, іржі, толерантні до
гнилей. Лише 2% становлять гібриди соняшни-
ку з терміном занесення до Реєстру понад
10 років (табл. 2). Це дало змогу прискорити
темпи сортозаміни в Державному реєстрі сортів
рослин, придатних для поширення в Україні, по
соняшнику на 95%.
Реєстр поповнився також гібридами соняш-

нику нового покоління, стійкими до гербіцидів
суцільної дії (групи імідазоліну — ІМІ). Сучасні

сортами кондитерського напряму з масою 1000
насінин понад 80–100г. Потрібно звернути ува-
гу на підвищення стійкості до основних пато-
генів (особливо до вовчка, фомопсису, гнилей)
та шкідників. Дуже важливим є створення гіб-
ридів, стійких до гербіцидів.
Для підвищення ефективності реалізації су-

часного гібридного потенціалу необхідно пере-
дусім стабілізувати і вдосконалити розміщення
посівів під культуру соняшнику (оптимальний
рівень 1,5–2 млн га) з урахуванням її ботаніч-
них та біологічних особливостей, з обов’язко-
вим дотриманням науково обґрунтованих сі-
возмін і недопущенням висіву сортів, не зане-
сених до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні.
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За рахунок збільшення питомої ваги ранньо-
стиглих гібридів у Лісостеповій зоні України
ареал вирощування соняшнику значно розши-
рився. Реєстр сортів рослин поповнився гіб-
ридами соняшнику нового покоління, стійкими
до гербіцидів суцільної дії (групи імідазоліну —

Висновки

ІМІ). Для більш повного задоволення потреб
споживачів необхідно розширити сортовий
асортимент соняшнику гібридами спеціального
призначення з високим умістом олеїнової кисло-
ти (85%), сортами кондитерського напряму з
масою 1000 насінин понад 80–100 г.

265 139 52 48 18 31 12 47 18

4. Про рама валіфі аційної е спертизи соняшни в 2011 р.

Усього %УльтраранніСередньостигліСередньоранніРанньостиглі %%%

Аналізуючи програму кваліфікаційної екс-
пертизи сортів рослин за 2005–2011 рр., слід
зазначити, що спостерігається чітка динаміка
зростання кількості сортів соняшнику іноземної
селекції (табл. 3).
Аналізуючи програму польових досліджень

кваліфікаційної експертизи соняшнику, потрібно
зауважити, що найбільшу частку гібридів, які
проходять випробування, становлять гібриди
ранньостиглої (139) та середньоранньої (48)
груп, значно зросла частка скоростиглих (47) та
середньостиглих (31) гібридів (табл. 4). Знач-
ним недоліком вітчизняної селекції є повна від-
сутність гібридів середньоранньої та середньо-
стиглої груп. На недостатньому рівні прово-
диться робота зі створення вітчизняних
гібридів, стійких до гербіцидів широкого спект-
ра дії.

Крім Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’є-
ва, практично ніхто з вітчизняних заявників не
створює гібридів із середнім і високим умістом
олеїнової кислоти.
Попри кращу адаптованість вітчизняних гіб-

ридів до умов вирощування та стійкість до ос-
новних патогенів вони все ще поступаються за
рівнем урожайності іноземним.
Для поліпшення якості та достовірності

результатів кваліфікаційної експертизи необ-
хідно терміново вжити заходів з удосконален-
ня проведення експертизи гібридів соняшнику
спеціального напряму використання (високоо-
леїнових, пальметинових, стеаринових) з обо-
в’язковою просторовою ізоляцією; проводити
оцінку стійкості до основних хвороб на інфек-
ційному фоні і повернутися до відсоткового
рівня ураження хворобами.

2005 168 90 54 78 46

2006 176 71 40 105 60

2007 293 81 28 212 72

2008 200 27 14 173 86

2009 256 48 19 208 81

2010 220 68 31 152 69

2011 265 91 34 174 66

3. Розподіл сортів соняшни в Реєстрі за походженням

Рік %Іноземної селекціїВітчизняної селекціїУсього гібридів %

1. Державний реєстр сортів рослин, придатних
для поширення в Україні на 2011 рік. — К.: ТОВ
«Алефа», 2011. — 300 с.

2. Каталог сортів рослин, придатних для поши-
рення в Україні у 2010 році. — К.: ТОВ «Алефа»,
2010. — 340 с.

Бібліографія

3. Методика державного випробування сортів
сільськогосподарських культур//Методи визначен-
ня показників якості продукції рослинництва/Дер-
жавна служба з охорони прав на сорти рослин.
Український інститут експертизи сортів рослин. —
К.: Арефа, 2000. — Вид. 2. — Вип. 7. — 152 с.



РОСЛИННИЦТВО,
КОРМОВИРОБНИЦТВО

47Вісник аграрної наукисічень 2012 р.

Стан і перспективи сортових
ресурсів соняшнику в Україні

4. Методика проведення експертизи сортів
соняшнику (Helianthus annuu L.) на відмінність,

однорідність і стабільність/Там само, 2000. —
152 с.

16 грудня 2011 р. відбулися урочистості, присвячені 100-річчю від дня заснування Носів-
ської селекційно-дослідної станції Чернігівського інституту сільськогосподарської мікробіо-
логії та АПВ НААН. З нагоди цієї знаменної дати на головній будівлі станції було відкрито
дві меморіальні дошки — першому директору професору С.П. Кулжинському (1880–1947)
та видатному вченому-аграрію, який працював на станції впродовж 1912–1929 рр., акаде-
міку АН СРСР та ВУАН К.К. Гедройцу (1872–1932).
На основі багаторічних даних, одержаних на Носівській сільськогосподарській дослідній

станції, К.К. Гедройц розвинув вчення про походження та еволюцію засолених ґрунтів, ви-
вчив процес осолодіння, запропонував визначення осолоділих ґрунтів, зробив глибокі тео-
ретичні узагальнення щодо осолодіння чорноземів Дніпровської тераси. Він систематизу-
вав ці розробки у вченні про поглинальну здатність ґрунту і ґрунтово-поглинальний комп-
лекс, а також показав роль ґрунтових колоїдів у походженні ґрунту та його родючості.
Не менш значущими для України є заслуги С.П. Кулжинського — одного з найкращих те-

оретиків і методологів галузевого дослідництва для потреб рільництва. Він усе зробив для
того, щоб Носівська станція стала однією з кращих для свого часу районних станцій колиш-
нього СРСР не тільки у виконанні основних функцій, а й у широкому впровадженні новітніх
результатів у виробництво. На станції виведено і зареєстровано 70 сортів різних сіль-
ськогосподарських культур. До Реєстру сортів рослин України на 2011 р. внесено близько
40 сортів, що належать селекціонерам Носівської селекційно-дослідної станції, зокрема се-
ред сортів жита, створених українськими селекціонерами, носівським сортам у 2010 р. на-
лежить понад 16%, вівса — близько 60%, конюшини та цибулі — понад 20%. У Чернігівській
області близько 60% посівів жита, 90% вівса, 20% ячменю ярого, конюшини, цибулі засіва-
ють сортами носівської селекції.
Визначними селекціонерами, які працювали на Носівській станції, стали: В.С. Губерна-

тор, О.П. Бржезицький, Г.Т. Гордієнко, В.Л. Лихацький, І.С. Паришкура, І.В. Колядко, І.Г. На-
боков, К.А. Перепечай, Д.А. Тонкошкур, Т.О. Іващенко та їхні продовжувачі — В.В. Скорик,
О.П. Матрос, М.О. Сардак, А.І. Боженко, Н.О. Горган.
Нині на станції створюють гібридний матеріал та здійснюють селекцію голозерних сортів

вівса і ячменю. Зареєстровано перші в Україні сорти безплівчастого ячменю Козацький та
вівса Скарб України.
Носівська селекційно-дослідна станція і дослідне господарство провадять велику насін-

ницьку роботу як щодо сортів власної селекції, так і інших. Щороку вирощується 150–200 т
оригінального та 600–800 т елітного насіння, яке надходить у більшість областей України.
Зокрема, у 2010–2011 рр. насіння жита озимого та тритикале, вирощене на Носівській станції,
поширено у 12 областях, вівса — у 18, ячменю ярого — у 7, конюшини та люцерни — у 5
областях.
Велика заслуга в досягненні таких результатів належить і колишньому директору станції

Н.М. Буняк, яка нині очолює Чернігівський інститут сільськогосподарської мікробіології та
агропромислового виробництва НААН.
На урочистостях з вітальним словом виступив Міністр аграрної політики та продоволь-

ства України М.В. Присяжнюк, а також пролунали вітання від Національної академії аграр-
них наук України — члена-кореспондента НААН С.Ю. Булигіна, голови Носівської районної
державної адміністрації А.Г. Красносільського, радника-посланника Посольства РФ в Україні
А.В. Воробйова та ін. На адресу станції надійшло також вітання від Голови Верховної Ради
України В.М. Литвина.

В.А. Вергунов,
член-кореспондент НААН

ДІАМАНТ АГРАРНОЇ НИВИ УКРАЇНИ

ЮВІЛЕЇ
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ВИРОЩУВАННЯ ПЕРЕПЕЛІВ
ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОМБІКОРМІВ
З РІЗНИМИ РІВНЯМИ КАЛЬЦІЮ
ТА ФОСФОРУ

Досліджено зміни прод тивності молодня
перепелів породи фараон за з одов вання
омбі ормів з різними рівнями альцію та
фосфор . Найвищі прирости живої маси
виявлено перепелів при споживанні
омбі ормів з рівнями за ально о і дост пно о
альцію відповідно 1 та 0,38%, за ально о і
дост пно о фосфор відповідно 0,6 та 0,30%.

Розробка норм кальцієвого та фосфорного
живлення птиці є досить складним питанням.
Зумовлено це не лише участю цих елементів
у значній кількості обмінних процесів, а й склад-
ністю оцінки повноцінності живлення.
Більшість сучасних досліджень, пов’язаних

із вивченням мінерального живлення птиці, зо-
середжена на тих елементах, джерела яких
зазвичай вводять у склад раціону.
На відміну від досліджень на несучках, у

дослідженнях на молодняку птиці увагу зосе-
реджено на фосфорі [10]. Відомо, що неадек-
ватне, з погляду потреби організму, надхо-
дження фосфору призводить до порушення
біосинтезу та депресії росту. Важливими є й
екологічні аспекти нормування годівлі, оскіль-
ки фосфор — один з основних забруднювачів
довкілля.
Проблеми мінерального живлення птиці, зо-

крема перепелів, можна вивчати та розв’язува-

ти у різних аспектах. Аналіз публікацій останніх
років свідчить, що такими напрямами є вико-
ристання препаратів із фітазною активністю [9],
добавок активних форм вітаміну D [11], вивчен-
ня впливу комбікормів різної поживності на за-
своєння кальцію та фосфору [6, 13]. Дослідни-
ки вважають [8, 10], що розробка різних питань
мінерального живлення сучасних генотипів пти-
ці, пов’язаних із кальцієм, фосфором і вітамі-
ном D, завжди є актуальною, оскільки одержані
результати доповнюють один одного, врахову-
ючи, що основною метою розробки є не лише
підтримання генетичного прогресу, а й забез-
печення якості продукції, здоров’я птиці та еко-
логічного стану. Слід зважати на те, що інтен-
сивність росту м’язової тканини у м’ясної птиці
помітно вища, ніж скелета та серцево-судинної
системи. Через це навіть за умови ретельно
збалансованого раціону виникають проблеми з
кінцівками: гомілкова дисхондроплазія, намини

І (контрольна) 100 ОР

Дослідні:

  ІІ 100 ОР: Са — 0,8%; Р — 0,8%

  ІІІ 100 Са — 1%, Са — 1,2%; Р — 0,8%

  ІV 100 Р — 0,8% Са — 1,0%; Р —1,0%

  V 100 Са — 1,0%; Р — 0,6%

  VI 100 Са — 1,2%; Р — 0,6%

1. Схема на ово- осподарсь о о дослід

Період досліду

основний (35 діб)зрівняльний (7 діб)
Група Поголів’я птиці, гол.
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Склад комбікорму, %

Кукурудза 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

Пшениця 16,655 17,876 15,432 15,943 17,042 15,821

Шрот соєвий СП50 27,304 26,998 27,61 27,006 27,206 27,512

Шрот соняшниковий СП35 – – – 0,621 – –

Олія соняшникова 2,452 2,114 2,791 2,658 2,345 2,683

Дріжджі кормові СП49 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Глютен кукурудзяний СП60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Рибне борошно СП65/9 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

Крейда 0,813 0,237 1,390 – 1,636 2,213

Сіль кухонна 0,157 0,157 0,157 0,159 0,156 0,156

Дикальційфосфат 1,146 1,138 1,153 2,136 0,138 0,146

Мінеральна суміш 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059

Вітамінна суміш 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

Вітамін А 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Вітамін В2 0,001 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002

Лізин 0,119 0,126 0,112 0,124 0,121 0,115

Метіонін 0,213 0,212 0,213 0,211 0,212 0,213

Ладозим Респект 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050

Локсідан ЦФ 26391 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Уміст у 100 г комбікорму

Обмінна енергія, МДж 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28

Сирий протеїн, % 28,00 28,00 28,0 28,0 28,0 28,0

Сирий жир, % 5,393 5,072 5,713 5,593 5,291 5,612

Сира клітковина, % 2,293 2,31 2,276 2,392 2,298 2,281

Кальцій загальний, % 1,0 0,80 1,20 1,0 1,0 1,20

Фосфор загальний, % 0,80 0,80 0,80 1,0 0,60 0,60

Співвідношення 1,25 1,00 1,50 1,00 1,66 2,0

Кальцій доступний*, % 0,43 0,45 0,42 0,40 0,38 0,42

Фосфор доступний*, % 0,37 0,33 0,35 0,40 0,30 0,30

Співвідношення 1,16 1,36 1,20 1,00 1,26 1,40

Натрій, % 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Лізин, % 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

Метіонін, % 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Вітамін А, МО 1467 1467 1467 1467 1467 1467

Вітамін D3, МО 424 424 424 424 424 424

Вітамін В1, мг 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306

Цинк, мг 48,978 48,978 48,978 48,978 48,978 48,978

* За результатами фізіологічного досліду.

Вирощування перепелів за згодовування
комбікормів з різними рівнями кальцію та фосфору

2. Рецепт ра омбі ормів для перепелів

I  II  III  IV V VI

Група
Показник
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на пальцях і м’якушах, некроз голівки стегна,
клишавість, рахіт [4]. Зниження міцності кісток
у молодняку птиці під час вирощування його на
м’ясо вважають у переробній промисловості
серйозним недоліком через можливі їх ушко-
дження та переломи за різних процедур оброб-
ки тушок.
Наявні у спеціальній літературі відомості

щодо норм годівлі та вивчення мінерального
обміну перепелів під час вирощування їх на
м’ясо не враховують породних особливостей
птиці [2, 7], висвітлюють результати дослідів на
молодняку яєчних порід [11, 12] або стосують-
ся питання засвоєння кальцію і фосфору у
зв’язку з впливом на їх обмін різних рівнів енер-
гетичного й амінокислотного живлення [1]. Ре-
комендовані рівні кальцію і фосфору в кормах
для молодняку перепелів у цих джерелах ста-
новлять відповідно 0,61–1,01 та 0,29–0,80%.
Отже, аналіз останніх досліджень і публі-

кацій дає підстави стверджувати, що пробле-
ма кальцієвого та фосфорного живлення пере-
пелів м’ясної породи є мало вивченою через
відсутність даних про вплив різних рівнів цих
елементів на продуктивність, оптимальне спів-
відношення між ними як за загальним умістом,
так і за доступністю й зв’язку його із ростом.
Мета дослідження — розробка оптималь-

них параметрів кальцієвого та фосфорного
живлення молодняку перепелів м’ясної породи.
Матеріал і методика досліджень. Науково-

господарський дослід проводили в умовах про-
блемної науково-дослідної лабораторії кормо-
вих добавок кафедри годівлі тварин та техно-
логії кормів ім. П.Д. Пшеничного Національного
університету біоресурсів і природокористуван-
ня України.
Матеріалом для досліду був молодняк пере-

пелів породи фараон. Дослід проводили за ме-
тодом груп. Згідно зі схемою досліду (табл. 1)
у добовому віці відібрано 600 перепелів, з яких

сформували 6 груп — контрольну і 5 дослідних,
по 100 гол. у кожній.
Тривалість зрівняльного періоду становила

7, основного — 35 діб. Піддослідне поголів’я
молодняку перепелів утримували в одноярус-
них кліткових батареях, параметри яких від-
повідали встановленим нормативам [2]. Году-
вали піддослідних перепелів розсипними пов-
нораціонними комбікормами за спеціальною
рецептурою, яка відповідала меті дослідження
(табл. 2).
У досліді на молодняку перепелів здійсню-

вали облік збереженості поголів’я і живої маси
перепелів та обчислювали прирости живої ма-
си, витрати комбікормів. Фізіологічний дослід з
вивчення перетравності та балансу азоту, каль-
цію і фосфору проведено за загальноприйня-
тими методиками [3, 5] у кінці досліду.
Біометричну обробку даних здійснювали за

допомогою програмного забезпечення МS Exc-
el з використанням вбудованих статистичних
функцій.
З метою вивчення статистичного зв’язку між

явищами використовували непараметричний
метод — розрахунок коефіцієнта рангової ко-
реляції Спірмена.
Результати досліджень. Продуктивність —

один із найоб’єктивніших критеріїв оцінки по-
вноцінності годівлі птиці. Аналіз даних, які ха-
рактеризують ріст перепелят у зрівняльний пе-
ріод досліду, підтвердив аналогічність ві-
дібраної птиці за відсутності значної різниці між
групами (Р>0,1). У добовому віці середня жива
маса піддослідних перепелів коливалася в ме-
жах 9,33–9,50 г, 7-добовому — 17,79–17,98 г.
В основний період досліду за різного міне-

рального живлення перепелів спостерігали-
ся помітні зміни у показниках продуктивності
(табл. 3).
Установлено, що згодовування комбікорму з

умістом загальних кальцію і фосфору відповід-

Вирощування перепелів за згодовування
комбікормів з різними рівнями кальцію та фосфору

 І 215,69±4,51 4,91±0,97 4,83±0,87 20,89±3,98 97

 ІІ 229,91±4,91* 5,25±1,20 5,64±1,03 24,55±4,70 96

ІІІ 228,95±4,27* 5,23±1,02 5,42±0,83 25,31±4,75 95

ІV 241,54±6,37* 5,53±1,21 5,38±1,12 24,31±4,86 92

V 254,72±5,90*** 5,84±1,62 5,93±1,34 26,82±4,16 92

VI 202,52±4,66** 4,60±1,29 7,63±1,66 26,72±4,25 95

* Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001 порівняно з I групою.

3. Основні по азни и вирощ вання перепелів

Група
Збереженість
поголів’я, %

Середньодобове
споживання
корму, г

Витрата
корму на 1 кг
приросту, кг

Середньодобовий
приріст, г

Жива маса
у 42-добовому

віці, г
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Вирощування перепелів за згодовування
комбікормів з різними рівнями кальцію та фосфору

но 1 та 0,6% (V група) забезпечує найвищі
показники вирощування перепелів. Так, у
42-добовому віці перепели цієї групи за живою
масою, імовірно (Р<0,001), перевищували по-
казник І групи на 18%. Також вони вирізнялися
найвищими приростами живої маси (у серед-
ньому 5,84 г/добу) та споживанням корму на
1 гол. (26,82 г/добу).
Аналіз кореляційних залежностей між рівня-

ми мінерального живлення та приростами свід-
чить про те, що найміцніший зв’язок спостері-

гається між приростами та співвідношенням
між загальними кальцієм і фосфором (r=0,70,
P>0,1), приростами і вмістом загального каль-
цію (r=0,60, P>0,1), приростами і вмістом доступ-
ного кальцію (r=–0,56, P>0,1). Між приростами
живої маси та рівнем загального й доступного
фосфору виявлено слабкий зв’язок (відповідно
r=0,10, P>0,1 та r=0,04, P>0,1). Залежність між
приростами та співвідношенням між доступни-
ми кальцієм і фосфором мала від’ємний на-
прям (r=–0,31, P>0,1).

Використання комбікормів із різним уміс-
том і співвідношенням кальцію та фосфору
упродовж вирощування дало змогу виявити
тенденції у зміні потреб молодняку перепелів.
Вони полягають у тому, що в перші 3 тижні
вирощування вміст кальцію не повинен пере-
вищувати 1% і має становити 0,8–1% від за-
гального і 0,43–0,45% доступного, фосфору
— у межах 0,8% загального та 0,33–0,37% до-
ступного. Починаючи із 21-добового віку за-
гальний кальцій слід нормувати у межах 1–

Висновки

1,2%, доступний — 0,38–0,42%, фосфор —
відповідно 0,6–0,8 та 0,30–0,35%. Оптимальні
рівні загального кальцію і фосфору в кормі у
межах дослідженого діапазону становлять
відповідно 1 та 0,6%, рівні доступного — 0,38
та 0,30% (співвідношення 1,26). Перспективи
досліджень полягають у вивченні впливу рів-
нів доступності кальцію та фосфору на ви-
користання поживних речовин кормів, біохі-
мічні показники крові та якість м’яса пере-
пелів.
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СТАН СЕЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ
НА СТІЙКІСТЬ ДО ЗБУДНИКІВ
КАРАНТИННИХ ХВОРОБ

Наведено матеріали з оцін и й відбор нових
селе ційних сортозраз ів артоплі, стій их до
зб дни а ра , фомоз , б рої ба теріальної
нилі, вір сів артоплі, та методи и їх
оздоровлення від вір сної інфе ції методом
льт ри апі альних меристем.

Картопля — одна з найважливіших культур,
яку вирощують у 130-ти країнах світу. Росли-
на картоплі є живильником для багатьох збуд-
ників хвороб, серед яких особливо небезпечни-
ми в Україні є рак картоплі, бура бактеріальна
гниль, глободероз, фомоз, віруси. За імпорту-
вання картоплі з Туреччини, Сирії, Єгипту, Іс-
панії, Греції, Італії, Словаччини, Росії, Угорщи-
ни і т.ін. було завезено адвентивні шкідливі
організми (фітофаги та збудники хвороб кар-
топлі, які адаптувались і поширились в Україні).
Тому введення у виробництво та розмножен-
ня високопродуктивних і якісних сортів картоп-
лі, що мають ознаки стійкості до хвороб і шкід-
ників, зокрема карантинні, є надзвичайно акту-
альним завданням.
На Українській науково-дослідній станції ка-

рантину рослин НААН  проводять широкі дос-
лідження з оцінки та відбору селекційного ма-
теріалу картоплі, стійкого до збудника раку і де-
яких інших карантинних організмів.
Так, останніми роками науковці визначають

стійкість сортименту картоплі до таких збуд-
ників карантинних хвороб, як бура бактеріаль-
на гниль, гангрена-фомоз та вірусних хвороб.
У результаті проведених досліджень удоско-

налено відомі та розроблено ряд нових методів
з визначення стійкості сортименту картоплі до
ряду збудників карантинних хвороб.

Мета досліджень — оцінка та відбір сорто-
зразків картоплі, стійких до збудника раку, фо-
мозу, бурої бактеріальної гнилі.
Матеріали та методика досліджень. Оцін-

ку селекційного матеріалу на ракостійкість до
звичайного й агресивних патотипів збудника
раку картоплі проводили лабораторним і по-
льовим методами згідно з «Методичними реко-
мендаціями оцінки та відбору селекційного ма-
теріалу картоплі на стійкість до раку» (2007 р.)
[5]. Для лабораторної діагностики використову-
вали 3 методи: зараження паростків бульб кар-
топлі зооспорами, які виходять зі спочиваючих
зооспорангіїв (у компості) [8]; зараження па-
ростків бульб картоплі зооспорами від свіжих
ракових пухлин [9]; оцінка стійкості картоплі до
раку біохімічним способом за допомогою ін-
фрачервоної спектроскопії [10, 11].
Оцінку селекційного матеріалу картоплі на

стійкість до раку в польових умовах проводи-
ли на природному інфекційному фоні. Висад-
жували по 10 бульб картоплі в 3-х повтореннях
у вогнищах розповсюдження патогену звичай-
ного (Д1) патотипу в смт Берегомет Вижниць-
кого району Чернівецької області, агресивних
патотипів — у смт Майдан Міжгірського райо-
ну, м. Рахові, с. Ясиня Рахівського району За-
карпатської області, с. Бистрець Верховинсько-
го району Івано-Франківської області. Інфек-
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ційне навантаження дослідних ділянок стано-
вило 40–50 зооспорангіїв на 1 г ґрунту. Конт-
рольними були сорти картоплі, сприйнятливі до
звичайного патотипу збудника раку, Вале, По-
ліська рожева, Лорх, П 85 145–5 та сприйнят-
ливі до всіх 4-х агресивних патотипів —
Слов’янка, Водограй.
Математичну обробку даних проводили за

Масловим [4].
Оцінку стійкості сортів картоплі до фомо-

зу здійснювали зануренням їх в інокулюм Р. ехi-
guа. Останній являє собою водну суспензію
мацерованого міцелію гриба. Після зараження
бульби зберігали за температури 5–10°С. Їхній
поверхні завдавали ушкоджень різних типів:
вдавлених, різаних або поверхневих. Оцінку
вияву хвороби здійснювали через 2 міс. після
зараження. Стійкість до хвороби оцінювали за
кількістю уражених бульб, а при ураженні всіх
бульб — за інтенсивністю ураження [13].
Стійкість деяких гібридів картоплі до бурої

бактеріальної гнилі (Ralstonia solanacearum)
визначали способом штучної інокуляції бакте-
ріальною суспензією шматочків картоплі в чаш-
ках Петрі та дисків, вирізаних із судинної час-
тини бульб, у пробірках [13 ]. Використовува-
ли 2 штами збудника бурої бактеріальної гнилі
з колекції Інституту мікробіології і вірусології
НАН України — Rsg080 та Rs9081. Рівень ура-
ження оцінювали за 5-бальною шкалою.
В оздоровленні сортів та введенні їх у куль-

туру in vitro використано загальноприйняті в
біотехнології методи. Оздоровлення рослин
картоплі від вірусної інфекції проводили мето-
дом термотерапії та культури апікальних мери-
стем. Апікальні меристеми культивували на
різних модифікаціях живильного середовища
Мурасіге і Скуга [3]. Розмноження оздоровле-
них рослин здійснювали поділом рослин на
сегменти та висаджуванням їх у живильне се-
редовище. Культивування рослин in vitro про-
водили в кліматичних камерах з режимом: тем-

Стан селекції картоплі
на стійкість до збудників карантинних хвороб

пература повітря 20–23°С, освітленість —
2000–3000 люкс, фотоперіод — 16 год, віднос-
на вологість — 60–70%. Адаптувалися мерис-
темні рослини до умов in vivo в тепличних ізо-
ляторах. Для субстрату використовували суміш
торфу, піску та дернової землі (1:1:2) [1,2]. Пер-
шу бульбову репродукцію одержували в польо-
вих умовах.
Результати досліджень. За 2006–2010 рр.

дано селекційну оцінку на стійкість до звичай-
ного патотипу збудника раку 3989 зразкам кар-
топлі попереднього випробування з 8-ми селек-
ційних дослідних установ України. Оцінку стій-
ких до раку одержали 3716 гібридів (93,2%),
сприйнятливих — 273 гібриди, або 6,8% від
загальної кількості селекційних зразків картоплі
(табл. 1).
Державне випробування на стійкість до зви-

чайного далемського патотипу збудника раку
пройшли 103 зразки картоплі з 8-ми науково-
дослідних установ України. Оцінку стійких до
раку одержали 103 гібриди, сприйнятливих до
збудника хвороби — 3.

372 зразки картоплі оцінювали на стійкість
до 4-х агресивних патотипів збудника раку.
Сорти картоплі Поліської дослідної станції Сан-
тарка та Інституту картоплярства НААН Базис
не вразилися жодним патотипом збудника хво-
роби. Оцінку сприйнятливих до 4-х агресивних
патотипів збудника хвороби одержали 380
зразків, відібрано 38 гібридів картоплі, стійких
до 3-х агресивних патотипів, в інших гібридів
була різна реакція на зараження патогеном
(табл. 2).
До Державної служби з охорони прав на сор-

ти рослин щороку відправляють понад 30 сор-
тів картоплі для затвердження за списком ра-
костійких.
Дослідження рівня ураження бульб картоплі

гібридів різного походження збудником бурої
бактеріальної гнилі показало досить істотну
різницю, що свідчить про наявність стійкості до

Гірсько-Карпатська дослідна станція 71 69 2 71 –

Інститут картоплярства НААН 1123 1034 89 1003 120

Інститут землеробства
і тваринництва західного регіону НААН 305 297 8 305 –

Інститут сільського господарства
«Полісся» НААН 206 187 19 195 11

ЗАТ НВО «Чернігівеліткартопля» 289 261 28 207 82

Поліська дослідна станція ІК НААН 1991 1864 127 1801 190

Сумський державний агроуніверситет 4 4 0 4 0

Усього 3989 3716 273 3686 303

1. Рез льтати попередньо о випроб вання селе ційно о матеріал артоплі на стій ість до
ра (2006–2010 рр.)

У тому числі
Установа-оригінатор СприйнятливіСтійкі

Усього
зразків

2-го року1-го року
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Гірсько-Карпатська
дослідна станція 3 3 – 1 1 0 3
Інститут картоплярства
НААН 32 32 23 30 27 26
Інститут землеробства
і тваринництва західного
регіону НААН 36 36 – 23 32 28 18
Інститут сільського
господарства Полісся
НААН 1 1 – 1 1 1 1
ЗАТ НВО «Чернігівеліт-
картопля» 4 4 4 4 4 4
Поліська дослідна
станція ІК НААН 22 22 – 20 15 13 15
Сумський державний
агроуніверситет 4 4 – 3 4 4 2
Львівський
агроуніверситет 1 1 1 1 1 1
Усього 103 103 – 76 85 78 70

2. Рез льтати державно о випроб вання селе ційно о матеріал артоплі на стій ість до ра
(2006–2010 рр.)

Установа-оригінатор
Усього
зразків

Гібриди селекції Поліської дослідної станції

П.03.1/5 1–2 1 1 1

П.03.9/36 2 1 2 1–2

П.01.25/22 1 1 2 1

П.02.49/146 3 2 2 2

П.02.51/11 2 0 2 1

Гібриди селекції Інституту картоплярства НААН

Н.03.34–35 3–4 2 3 1–2

Н.03.38–12 2 1 1–2 1

Н.03.38–56 1–2 1 1 1

Н.03.39–6 2 1–2 2 1

Н.02.60–4 3 2 2–3 2

Н.03.88–8 3 2 2 2

Н.03.88–11 2–3 2 2 2

Н.03.115–4 1 1 1 0

Гібриди селекції Інституту землеробства і тваринництва західного регіону НААН

В-1029–89 1–2 1 1–2 0

Л-1449–02 2–3 2 2–3 1–2

Р-1508–3 1–2 1 1–2 1

ІЛ-1551–02 2 1 2 1–2

Р-1645–3 1–2 1 1 1

Р-1735–3 1–2 1 1 0

3. Рез льтати визначення стій ості ібридів артоплі до зб дни а б рої ба теріальної нилі

Гібрид

Інтенсивність ураження, бал

при зараженні дисків у пробіркахпри нанесенні бактеріальної суспензії на зріз

Rs9081Rs9080Rs9081Rs9080

Зараження агресивними патотипамиСтійкі Сприйнятливі

11 13 18 22до раку
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Для вирощування у вогнищах збудника раку
запропоновано сорти картоплі Слов’янка, По-
долянка, Поран, Промінь, Тетерів, Тирас, Дуб-
равка, Доброчин, Немішаївська 100, Палітра,
Загадка, Червона рута, Водограй, Повінь,
Серпанок, Незабудка, Косень-95, Світанок Ки-
ївський, Воловецька, Божедар, Явір, Сантар-
ка, Базис. Як стійкі до фомозної гнилі, відібра-
но сорти картоплі Слов’янка, Промінь, Те-
терів, Червона рута, Явір, Луговська.

Висновки

При випробуванні картоплі стійкими до бу-
рої бактеріальної гнилі виявилися гібриди
(П.01.25/22 і П.03.1/5 селекції Поліської дослід-
ної станції і Н.03.115–4 селекції Інституту
картоплярства НААН) та відносно стійки-
ми — В-1029–89, Р-1508–3, Р-1645–3 і Р-1735–3
селекції Інституту землеробства і тварин-
ництва західного регіону НААН, які можна ви-
користовувати як вихідний селекційний ма-
теріал.
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патогену в деяких з них. Стійкими можна вва-
жати ті, ступінь ураження яких не перевищує
1 бала, а саме: П.01.25/22 і П.03.1/5 селекції
Поліської дослідної станції та Н.03.115–4 се-
лекції Інституту картоплярства НААН; відносно
стійкими — В-1029–89, Р-1508–3, Р-1645–3 і Р-
1735–3 селекції Інституту землеробства і тва-
ринництва західного регіону НААН (табл. З).
Для остаточного висновку потрібно досліди-

ти стійкість до патогену надземної частини рос-
лин. У разі підтвердження ці гібриди можна ви-

користовувати для селекції сортів картоплі,
стійких до бурої бактеріальної гнилі.
За 3 роки випробування відібрано стійкі до

фомозної гнилі сорти картоплі Слов’янка, Про-
мінь, Тетерів, Червона рута, Явір, Луговська, які
були найменш ураженими.
Лабораторією селекційного відбору та біо-

технології на цей час проведено оздоровлен-
ня 42-х сортів картоплі, зокрема стійких до ра-
ку — 22, глободерозу — 8, фомозу — 6, бурої
бактеріальної гнилі — 6.
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ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА КАППА-
КАЗЕЇНУ РІЗНИХ ПОПУЛЯЦІЙ
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Проведено оцін стр т ри поп ляцій червоної
степової, раїнсь ої чорно-рябої
та симентальсь ої порід х доби за еном аппа-
азеїн . Переважн більшість становили тварини
з енотипом АА, що свідчить про висо молочн
прод тивність досліджених порід. Значною
іль істю тварин — носіїв В-алеля ена аппа-
азеїн хара териз ється дослідж вана поп ляція
червоної степової породи — 19%.

З огляду на інтенсифікацію галузі тварин-
ництва в умовах ринкової економіки особливо-
го загострення набула проблема раціонально-
го використання, стабілізації розвитку та по-
дальшого відродження молочного скотарства.
Водночас потрібно проводити всебічну оцінку
племінних якостей тварин на основі отриман-
ня генетичної інформації, пов’язаної з певни-
ми генами або генними комплексами [3, 7]. Як
генетичні маркери для дослідження генофон-
ду тварин використовують структурні фрагмен-
ти ДНК тварин, які прямо зумовлюють або опо-
середковано пов’язані з господарсько корисни-
ми ознаками у різних порід великої рогатої
худоби. До групи алельних варіантів генів, які
впливають на молочну продуктивність худоби,
належать: гени білків молока (каппа-казеїн, β-
лактоглобулін); ліпідного обміну (лептин); гор-
мональної регуляції організму (гормон росту,
гіпофізарний специфічний фактор регуляції
транскрипції) і молочної залози (пролактин) [1,
4, 5, 8–12]. Каппа-казеїн — білок міцел молока
(субстрат дії сичужних ферментів при пере-
робці молока), ген каппа-казеїну пов’язаний з
умістом білка в молоці, його зсіданням, якістю
та виходом білковомолочних продуктів. Для
гена каппа-казеїну описано 7 алельних варі-
антів, з яких найпоширеніші 2 алеля — А і В.
Вони є результатом двох точкових мутацій —
у положеннях 136 і 148 п.н., які призводять до
амінокислотних замін Tyr-Iso та Ala-Asp відпо-
відно. Алель В асоційований з вищим умістом
білка в молоці, високим виходом м’яких і твер-
дих сирів, кращими коагуляційними властиво-
стями молока. Отже, генотип ВВ має переваги
за технологічними параметрами виробництва
білковомолочних продуктів. Алель А асоційова-
ний з підвищеним загальним надоєм.
Мета роботи — дослідження поліморфізму

гена каппа-казеїну великої рогатої худоби 3-х

порід молочного та молочно-м’ясного напрямів
продуктивності.
Матеріали і методи. Досліди проведено на

великій рогатій худобі (n=166), серед якої укра-
їнська чорно-ряба порода — 62 гол., симен-
тальська — 83 та червона степова — 21 гол.
ДНК ізольовано з крові тварин за методами
Кавасакі з модифікаціями [14] та гуанідинізотіо-
ціанатним [2].
Аналіз особливостей генетичної структури

великої рогатої худоби за геном каппа-казеїну
(CSN3) проводили методом ПЛР-ПДРФ (полі-
морфізм довжин рестрикційних фрагментів) [9,
13, 15] за використання праймерів: 5'-GAAA
ТСCCТАССАТCAАТACC-3' та 5'-ССАTСTАСС
TАGTTТAGATG-3' за таким температурним ре-
жимом: 94°С — 4 хв; 94°С — 30 c; 58°С —
30 c; 72°С — 30 c — 35 циклів; 72°С — 5 хв.
Продукти ПЛР оброблено специфічною ендо-
нуклеазою рестрикції HindIII (Fermentas, Литва)
за схемою: H2O — 3,5 мкл, 10×буфер для фер-
менту — 1 мкл, рестриктаза — 0,5 мкл та 5 мкл
ампліфікату на 10 мкл робочої суміші. Візуалі-
зацію результатів проводили методом електро-
форетичного розподілу фрагментів ДНК у 2%-

Еле трофоре рама прод тів ПЛР-ПДРФ за
еном аппа- азеїн ДНК ВРХ: доріж и 1–
12 — зраз и ДНК; М — мар ер розмірів ДНК
М50

1 2 3 4 М 5 6 7 8 9 10 11 12



57Вісник аграрної наукисічень 2012 р.

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

му агарозному гелі у 1×ТВЕ-буфері з наступ-
ною детекцією за допомогою трансілюмінато-
ра ТУВ-1 в ультрафіолетовому світлі 312 нм.
Результати й обговорення. Визначення

алелів і генотипів тварин проводили способом,
зображеним на рисунку.
Після розщеплення ампліфікованих послі-

довностей ДНК тварин рестриктазою HindIII
отримали фрагменти розміром 273, 182 та
91 п.н., що є відповідними алелями гена кап-
па-казеїну. Так, на доріжках 1, 2, 4, 5, 6, 8–12
спостерігається єдина смуга розміром 273 п.н.,
що відповідає генотипу АА; на доріжці 3 визна-
чаються 2 смуги розміром 182 та 91 п.н., що
відповідає генотипу ВВ; на доріжці 7 — 3 сму-
ги розміром 273, 182 та 91 п.н., що відповідає
гетерозиготному генотипу АВ.
Результати проведеного ДНК-тестування ви-

явили наявність у досліджених популяціях ве-
ликої рогатої худоби поліморфізму гена каппа-
казеїну, що представлений двома алелями —
А і В (табл. 1, 2).
Серед дослідженої вибірки великої рогатої

худоби переважну більшість (77,1%) станови-
ли тварини з генотипом АА, алель А асоційо-
ваний з підвищеним загальним надоєм. Алель
В гена каппа-казеїну асоційований з вищим
умістом білка в молоці, високим виходом м’я-
кого та твердого сиру, кращими коагуляційни-
ми властивостями молока. Виявлено 4,7% тва-

Поліморфізм гена каппа-казеїну
різних популяцій великої рогатої худоби

рин-гомозигот з бажаним генотипом ВВ, який
має переваги за технологічними параметрами
виробництва білковомолочних продуктів, 19,2%
тварин є гетерозиготами з генотипом АВ.
Серед усіх досліджених тварин лише 13% є

носіями алеля В, переважну більшість стано-
вить алель А. Це може бути наслідком прове-
дення інтенсивної селекційної роботи в напрямі
добору тварин за показниками надою, що при-
звело до зменшення частоти алеля В [6]. Спів-
відношення частот алелів А та В у дослідже-
них тварин перебуває на рівні 0,869:0,131.
Аналіз отриманих даних свідчить про те, що

досліджувана популяція симентальської поро-
ди характеризується більшою кількістю тварин
— носіїв бажаного для виробництва сирів
В-алеля гена каппа-казеїну, що асоційований з
вищим умістом білка в молоці. Водночас май-
же 5% тварин є гомозиготами і мають генотип
ВВ, 80% — тварини — носії гомозиготного ге-
нотипу АА та 15% — тварини-гетерозиготи з ге-
нотипом АВ. У досліджуваній вибірці тварини
червоної степової породи на 67% є носіями ге-
нотипу АА, на 29% — гетерозиготного геноти-
пу АВ, а 4% тварин мають генотип ВВ. Дослі-
джене стадо української чорно-рябої породи на
84% складається з тварин — носіїв гомозигот-
ного генотипу АА, виявлено 16% тварин-гете-
розигот, тварин з генотипом ВВ у цій вибірці не
виявлено.

Червона степова «Племзавод ім. 20-річчя Жовтня» 21 0,667 0,286 0,047

Симентальська «Племзавод Червоний Велетень» 83 0,807 0,145 0,048

Українська чорно-ряба «СК Восток» 62 0,839 0,161 –

1. Генетична стр т ра досліджених порід вели ої ро атої х доби за еном аппа- азеїн

Кількість
тварин

АА АВ ВВ

Частота генотипів
Порода

Червона степова «Племзавод ім. 20-річчя Жовтня» 21 0,809 0,191

Симентальська «Племзавод Червоний Велетень» 83 0,880 0,120

Українська чорно-ряба «СК Восток» 62 0,919 0,081

2. Частота алелів ена аппа- азеїн в дослідженій вибірці вели ої ро атої х доби

Кількість
тварин

А В

Частота алелів
Порода

Досліджені породи великої рогатої худоби,
зважаючи на розподіл алельних варіантів гена
каппа-казеїну, мають значний генетичний по-
тенціал щодо молочної продуктивності (пе-

Висновки

ревага гомозиготних генотипів АА), що ви-
значається особливостями селекційної робо-
ти в цьому напрямі.
Широке впровадження типування за геном
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каппа-казеїну дасть змогу отримати повнішу
інформацію про генетичну структуру племін-
них стад тварин та інтенсивно впроваджу-

вати маркер-залежну селекцію для створен-
ня стад з високими технологічними власти-
востями молока.
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ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА БУГАЇВ
РІЗНИХ ПОРІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ
ХУДОБИ ЗА ISSR-МАРКЕРАМИ

Проведено оцін б аїв за м льтило сним
міжмі росателітним поліморфізмом 24 порід
вели ої ро атої х доби. За 4-ма ISSR-мар ерами
виявлено 81 ампліфі ований фра мент ДНК
різної довжини. Аналіз енетичної стр т ри за
ISSR-мар ерами свідчить про можливість їх
ви ористання для оцін и хара тер міжпородної
диференціації.

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Формування племінної роботи у тваринниц-
тві України пов’язане з упровадженням ДНК-
технологій і їх розвитком на основі сучасних
методів досліджень. У 1994 р. запропоновано
методичний підхід — ISSR (Inter Simple Seq-
uence Repeat), який належить до методів полі-
локусного типування біологічних об’єктів [6].
Основу цієї методики становить полімеразна
ланцюгова реакція (ПЛР), яку проводять з ви-
користанням мікросателітної послідовності з
довільним нуклеотидом на 5’- або 3’-кінці як
праймера. При цьому відбувається ампліфіка-
ція ДНК-фрагментів, розташованих між інвер-
тованими послідовностями мікросателіта.
ISSR-маркери мають домінантний тип спадку-
вання, проявляються на електрофореграмах у
вигляді спектра смуг-ампліконів (ISSR-профіль,
або фінгерпринт) і вважаються інформативні-
шими для оцінки рівня генетичного різноманіт-
тя генофондів, ніж локус-специфічні маркери
[4]. Цей метод широко використовують у робо-
тах з таксономії і філогенії видів, особливо в
рослинництві [1], але вивченню особливостей
генетичної структури різних видів сільськогос-
подарських тварин як на між-, так і на внутріш-
ньовидовому рівнях присвячено обмежену кіль-
кість наукових публікацій [2, 3, 5].
З метою вивчення особливостей генетичної

структури різних порід великої рогатої худоби
проведено аналіз за ISSR-ПЛР-маркерами з
використанням як праймерів фрагментів динук-
леотидних і тринуклеотидних мікросателітних
локусів (АСС)6G, (GAG)6C, (AG)9C, (GA)9C.
Матеріали і методи. Дослідження проведе-

но на зразках біоматеріалу від 205 бугаїв 24
порід великої рогатої худоби, які зберігаються
в Національному банку генетичних ресурсів
тварин ІРГТ НААН. ДНК виділяли сорбентним
методом. Продукти ампліфікації (амплікони)
після проведення ПЛР електрофоретично роз-
діляли у 2%-му агарозному гелі і забарвлювали
бромистим етидієм з наступною візуалізацією
в УФ-променях. Після проведення електрофо-
резу гель фотографували з використанням
цифрового фотоапарата Fujifilm Fine Pix S2500.
Аналізували «мажорні» смуги (які містили най-

більшу кількість ампліфікованого продукту та
повторювались), що виявлялися в результаті
проведення 3-х реакцій ампліфікації. Кожний
утворений амплікон розглядали як окремий ло-
кус. Розмір ампліфікованих фрагментів визна-
чено з використанням програмного забезпечен-
ня TotalLab 2.01 та GelQuest 3.04. Отримані
дані математично оброблено за допомогою
комп’ютерних програм GELSTAT і PHYLIP.
На основі результатів електрофоретичного

розділення отриманих фрагментів складено
бінарні матриці, де «1» або «0» позначали на-
явність або, відповідно, відсутність фрагмента
певної довжини. Рівень геномної варіабель-
ності різних порід оцінено за значеннями гене-
тичних відстаней (GD-Genetic Distances). Гене-
тичні відстані обчислено на основі отриманої
матриці даних з використанням коефіцієнта
розбіжності. Проведено кластерний аналіз для
незважених середніх (UPGMA), бутстреп-тест
із пакета прикладних програм Gelquest, а також
Popgene version 1.32 (значення розрахункової
гетерозиготності, частки поліморфних локусів).
Статистичний аналіз проведено з використан-
ням програмного пакета Statistica 6,0 та Excel
(Microsoft Office 2010).
Результати досліджень та обговорення. У

результаті проведення порівняльного аналізу
генетичної структури бугаїв молочних, м’ясних
і комбінованих порід великої рогатої худоби з
використанням мультилокусного міжмікросате-
літного аналізу за 4-ма типами ISSR-маркерів
загалом отримано 670 ампліфікованих ДНК-
фрагментів, з яких 81 — різних за розміром
(поліморфних фрагментів — 95,1, мономорф-
них — 4,9%). Діапазон молекулярних мас ви-
явлених ампліконів становив 180–1600 п.н.
З використанням як праймера динуклеотид-

ного фрагмента мікросателітного локусу (AG)9C
сумарно ампліфікувалося 17 фрагментів різної
довжини, розмір яких варіював від 1500 п.н. у
джерсейської породи до 200 п.н. у порід чер-
вона степова, сіра українська, світла аквітансь-
ка. Найбільшу кількість ДНК-фрагментів вияв-
лено у тварин сірої української породи — 10,
джерсейської — 9, тварини симентальської,



60 Вісник аграрної науки січень 2012 р.

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

лебединської, української червоної молочної,
української м’ясної, волинської м’ясної, лімузин,
мен-анжу мали по 4 фрагменти. Для більшості
порід, за винятком шароле, світла аквітанська,
гаскон, був характерний фрагмент розміром
420 п.н. Фрагменти високої молекулярної маси
із розмірами 1100 п.н. спостерігали лише у
джерсейської та швіцької порід, а 1000 п.н. —
в української червоно-рябої, джерсейської, ук-
раїнської м’ясної та сірої української порід. За
використання як праймера (GA)9C сумарно от-
римано 17 ДНК-фрагментів завдовжки 220–
1600 п.н. Найбільший фрагмент високої моле-
кулярної маси 1600 п.н. спостерігали лише у
тварин південної м’ясної породи. За GA-ISSR-
маркером отримано 146 фрагментів ДНК. За-
галом за AG-ISSR і GA-ISSR-маркерами сумар-
но було отримано 275 ампліфікованих фраг-
ментів ДНК, найбільшу кількість фрагментів
(18) виявлено у тварин сірої української, а най-
менше (6) у симентальської порід.
З використанням праймера (ACC)6G отрима-

но 23 фрагмента ДНК різної довжини від 1300
до 180 п.н. У білоголової української породи
виявлено специфічний фрагмент завдовжки
600 п.н. З високою молекулярною масою —

Генетична структура бугаїв різних
порід великої рогатої худоби за ISSR-маркерами

1200 п.н. — фрагменти були притаманні тва-
ринам української м’ясної і сірої української
порід. З використанням праймера (GAG)6C от-
римано 232 фрагмента, з яких 23 різної довжи-
ни. Слід зазначити, що переважна кількість
ДНК-фрагментів за цим маркером мала моле-
кулярну масу до 1000 п.н., лише для тварин
голштинської породи були характерні фрагмен-
ти з масою 1200 п.н. і фрагмент з масою 1100
п.н., який також виявлено у тварин породи ша-
роле, а фрагмент з масою 1000 п.н. — у тва-
рин джерсейської породи.
Аналіз генетичної спорідненості досліджених

порід свідчить, що діапазон генетичних відста-
ней між різними породами варіював: lim 0,013–
0,331 для AG-ISSR-маркера, lim 0,018–0,386
для GA-ISSR-маркера, lim 0,018–0,292 для
праймера (ACC)6G і lim 0,027–0,386 для прай-
мера (GAG)6C, кластеризація порід залежала
від використаного праймера. У результаті ана-
лізу теоретично очікуваної і фактичної гетеро-
зиготності (He) в досліджуваних породах дос-
товірним виявилось збільшення гетерозигот-
ності з використанням праймера (ACC)6C та
(GAG)6C порівняно з праймером (GA)9C та
(AG)9C, (Р<0,05; 0,001), відповідно.

За використання як праймерів диплексних
і триплексних нуклеотидних повторів (ISSR-
ПЛР) отримано дані про специфічну генетич-
ну структуру вітчизняних та зарубіжних
порід великої рогатої худоби м’ясного і молоч-
ного напряму продуктивності. У результаті
досліджень виявлено, що використання прай-
мерів (ACC)6G і (GAG)6С за генотипування
великої рогатої худоби найточніше відобра-
жає специфіку генофонду тварин певної поро-

Висновки

ди. Отже, найпридатнішими для генотипу-
вання м’ясних і молочних порід худоби є трип-
лексні нуклеотидні повтори з корови′ми моти-
вами (ACC)6G та (GAG)6. Отримані поліло-
кусні спектри й рівноважний розподіл
генетичних відстаней свідчать про зручність
та інформативність використання молеку-
лярно-генетичних ISSR-маркерів для оцінки
міжпородних генетичних структур великої
рогатої худоби.
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ЧИСТОПОРОДНІСТЬ СВИНЕЙ
ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА НЕЮ

Мітохондріальні аплотипи, виявлені дея их
формально чистопородних свиней порід вели ої
білої, дюро і ландрас, свідчать про їхнє
ібридне походження. Ґр нт ючись на одержаних
даних, пропон ємо внести зміни до за он
У раїни про племінн справ щодо чіт о о
визначення чистопородних і ібридних свиней,
а племінне по олів’я оцінювати за всіма
специфічними хара теристи ами породи.

Директива Ради щодо зоотехнічних стандартів
у свинарстві 88/661ЕЕС декларує, що країни-
учасники мають право вимагати чи дозволяти
одержувати інформацію про чистопородних сви-
ней від інших учасників-держав і мати їхню спе-
цифічну характеристику, яка дає змогу відрізня-
ти їх від тварин інших порід з метою вступу до
вибраної секції племінної книги тієї породи, до
якої ці свині належать [4]. Оскільки породи не-
можливо вивчати як чисті лінії, специфічною ха-
рактеристикою породи можуть бути тільки озна-
ки, або гени, які перебувають у гомозиготному
стані. Зазвичай це якісні ознаки. Історично скла-
лося, що для характеристики більшості порід сви-
ней колір щетини та шкіри одержав статус пород-
ної ознаки. З метою оцінки за екстер’єром для
кожної породи розроблено стандарти, в яких
масть і відмітини були чітко визначеними. Широ-
ке використання у свинарстві міжпородного схре-
щування дало змогу методами класичної генети-
ки визначити локус І домінантного білого кольо-
ру та локус E (extention) — домінантного чорного.
Згодом було встановлено і молекулярно-генетич-
ну основу домінантного білого фенотипу. Вона
полягала у 2-х нуклеотидних замінах у гені КІТ,
що кодує рецептор фактора росту стовбурових
клітин [9], та домінантного чорного — у ряді не-
синонімічних нуклеотидних замін гена рецептора
меланокортину 1 (MC1R) [7]. Для визначення
належності окремих тварин до певних порід ви-
користовують молекулярно-генетичний аналіз
алельного стану генів KIT— домінантний білий та
MC1R — домінантний чорний [11].
Специфічні характеристики тварин певної по-

роди також можна отримати завдяки аналізу ча-
стини геному, в якій відсутні чи обмежені реком-
бінаційні процеси. На практиці використовують
специфічну для порід нуклеотидну послідовність
Y-хромосом і мітохондрій. Ці характерні нуклео-
тидні послідовності утворилися в різних підвидах
диких предків домашніх тварин. Після одомаш-
нення їх успадковували місцеві породи, а від них
і культурні. Для різних порід тепер визначено спе-
цифічні гаплотипи мітохондріального геному.
На відміну від скотарства та конярства [6], у

свинарстві використання гаплотипів Y-хромосом
обмежено незначним поліморфізмом [2]. Водно-

час специфічні для порід свиней гаплотипи міто-
хондрій існують. Визначати їх можна як методом
секвенування, так і за поліморфізмом довжин
рестриктних фрагментів [5, 8, 10].
Мета роботи — перевірити специфічні харак-

теристики, що успадковуються за материнським
типом у племінних тварин порід великої білої,
дюрок і ландрас.
Матеріал і методи. Досліджено зразки спер-

ми 30 кнурів порід великої білої, дюрок і ландрас
ЗАТ ПЗ «Агро-Регіон» Бориспільського району
Київської області. Виділення ДНК проводили з
використанням іонообмінної смоли Chelex 100
[12]. Ампліфікацію фрагмента D-петлі, що
міститься між позиціями 15534 та 15962 мітохон-
дріального геному, проводили на програмовано-
му термостаті ТЕРЦИК-2 (ДНК-Технологии, Росія)
з використанням набору реагентів «Тапотили»
(ГосНИИ генетики, Росія) та олігонуклеотидних
праймерів власного дизайну [1]: MITPRO2F: СA
TACAAATATgTgACCCCAA, MITPROR: gTgAGC
ATgggCTgATTAgTC-3`. Аліквоту продукту поліме-
разної ланцюгової реакції (5 мкл ) гідролізували
ендонуклеазою TasI (MBI Fermentas, Литва). Про-
дукти ампліфікації та гідролізу ДНК аналізували
у 8%-му поліакриламідному гелі. Як маркер мо-
лекулярної маси використовували ДНК плазміди
pBR322, гідролізованої ендонуклеазою MspI. Візу-
алізацію продуктів ампліфікації та рестрикції
здійснювали фарбуванням бромистим етидієм і
фотографуванням на трансілюмінаторі в ультра-
фіолетовому світлі.
Результати досліджень та їх обговорення.

Застосований методичний підхід одночасно залу-
чав до аналізу 5 SNP регіону D-петлі мітохондрі-
ального геному свині, що давало змогу визнача-
ти 18 мітохондріальних гаплотипів (A, B1, B2, C,
D, E, F, G, H, I, J1, J2, K, L, M, N, O, P). Ці гапло-
типи, за літературними даними, притаманні пев-
ним породам свиней [6, 8]. Оскільки всі міто-
хондрії одного організму тварини походять від
мітохондрій яйцеклітини, вони мають однакову
нуклеотидну послідовність мітохондріальної ДНК.
Отже, у клітинах усіх тканин однієї тварини чітко
визначається один мітохондріальний гаплотип.
Стан всесвітніх генетичних ресурсів тварин

аналізують у сфері виробництва харчових про-
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дуктів і сільського господарства, зокрема і ФАО.
До реєстру порід ФАО, починаючи з 2000 р., за-
носять породи, для яких установлено молекуляр-
но-генетичні характеристики. Це пояснюється
тим, що іноді досить складно чітко розмежувати
породи через подібність ознак, особливо госпо-
дарсько корисних. Тому для отримання специфіч-
ної характеристики породи потрібно дослідити її
молекулярно-генетичні характеристики. Так, усі
досліджені кнури за своїми фенотиповими озна-
ками відповідали заявленим породам. Проте мі-
тохондріальні гаплотипи окремих тварин були не
характерними для заявлених порід. Наприклад,
один з досліджених кнурів великої білої породи
мав мітохондріальний гаплотип G, що трапляєть-
ся у тварин породи уельс. Ці дані узгоджуються
з результатами попередніх досліджень, коли бу-
ло встановлено, що популяція свиней українсь-
кої великої білої породи відрізняється від чисто-
породної великої білої значно більшим полімор-
фізмом, зокрема мітохондріальних гаплотипів [3].
У 29% досліджених плідників породи ландрас

Чистопородність свиней
та методи контролю за нею

визначено мітохондріальний гаплотип N, прита-
манний великій білій породі. Серед кнурів поро-
ди дюрок траплялися тварини з мітохондріальни-
ми гаплотипами породи ландрас С — 30% та
великої білої L — 35%. Отже, нехарактерні міто-
хондріальні гаплотипи встановлено у деяких
формально чистопородних свиней — порід вели-
кої білої, дюрок і ландрас, що свідчить про їхнє
гібридне походження.
Оскільки мітохондріальний геном має всього

27 генів, що порівняно з 20–25 тис. ядерними
хромосомними генами дуже мало, вплив мітохон-
дріальних генів на формування специфічних оз-
нак породи незначний. Проте завдяки відсутності
рекомбінаційних процесів мітохондріальний ге-
ном є об’єктивним генетичним маркером, який і
через ряд поколінь чистопородного розведення
дає змогу викрити інтрогресію генів свиней інших
порід. За відсутності вибракування тварин — но-
сіїв неспецифічних для породи мітохондріальних
гаплотипів будуть втрачені такі специфічні харак-
теристики порід, як мітохондріальні гаплотипи.

ПЛР-ПДРФ аналіз 5-ти SNP регіону D-пет-
лі мітохондріального геному свині дав змогу
визначити нехарактерні мітохондріальні гап-
лотипи, виявлені у деяких формально чисто-
породних представників свиней порід великої
білої, дюрок і ландрас, що свідчить про їхнє

Висновки

гібридне походження. У законі України про пле-
мінну справу потрібно внести зміни що-
до чіткого визначення чистопородних і гібрид-
них свиней, а племінне поголів’я оцінювати
за всіма специфічними характеристиками по-
роди.
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ПРО СИЛУ КОРІОЛІСА ДЛЯ
ЛОПАТКИ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ
ТА НАХИЛЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

Установлено, що сила Коріоліса не залежить від
та нахил осі обертання лопат и, а пот жність,

я вона розвиває, завжди дорівнює с мі
пот жності, я розвиває відцентрова сила
частин и на її р х здовж лопат и, і пот жності,
я а йде на змінення тан енціальної швид ості
р х частин и, оли вона переходить на інший
раді с обертання.

Проблема. Сила Коріоліса виникає у бага-
тьох механізованих процесах [2]. Її виведення
через векторний аналіз переносного і відносно-
го рухів матеріальної частинки [3, 4] не дає
чіткого розуміння її фізичної суті, що може при-
звести до помилок у застосуванні цієї сили.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Найповніше її виведення розкрито в джерелах
[1, 3, 4]. За математичними викладками [3, 4]
важко зрозуміти її фізичну суть, а просте її ви-
ведення [1] через енергетичний аналіз такого
процесу охоплює лише лопатки з вертикаль-
ною віссю обертання.
Мета досліджень — вивести силу Коріолі-

са на основі фізичних процесів, які відбувають-
ся з частинкою на лопатці з горизонтальною і
нахиленою віссю обертання,  дослідити їх та
узагальнити результати.
Мета досліджень — вивести силу Коріолі-

са на основі фізичних процесів, які відбувають-
ся з частинкою на лопатці з горизонтальною і
нахиленою віссю обертання,  дослідити їх та
узагальнити результати.
Результати досліджень. Розглянемо ло-

патку зі взаємно перпендикулярними полиця-
ми, нижньою — розташованою під кутом γ до
диска, перпендикулярного до горизонтальної
осі його обертання, і боковою — встановленою
перпендикулярно до диска на відстані R0 від
цієї осі. Тоді повна енергія E(Дж) матеріальної
частинки масою m(кг), яка обертається з лопат-
кою із кутовою швидкістю ω (1/с) і рухається
вздовж неї зі швидкістю VЛ (м/с) на радіусі R(м)
від осі обертання в положенні її бокової полиці
під кутом θ до базової вертикальної площини,

що проходить через цю вісь, при f=0 дорівню-
ватиме  (рис. 1):

   Е=(m/2)[(ωR±VЛY)2+(VЛX)2+(VЛZ)2]+mgh, (1)

де VЛХ,VЛY і VЛZ — проекції швидкості VЛ на ко-
ординатні осі X,Y,Z, м/с; α — кут між радіусом
R і бічною полицею лопатки, радіан; h, h0 —
відповідно висота підняття частинки та осі
обертання диска над земною поверхнею, м;
g — прискорення вільного падіння, 9,81 м/с2.
Підставивши в (1) значення VЛХ=VЛcosγcosα;

VЛY=VЛcosγsinα; VЛZ=VЛsinγ, взяття похідної по
t від обох частин (9) та проведення спрощень,
одержимо:

   2
ЛЛ O ЛN m( RR V V R V cos ) mgh

• • • •
= ω + ± ω γ + . (2)

З рис. 1 при f =0: R
.
=VЛ сosγсosα; V

.
Л=ω2R

сosαсosγ+gсosθсosγ; h=h0–Rcos(θ-α); h
. 

= ±ωR
sin(θ-α)–VЛсosγсosθ, підстановка яких у (2) дає:

 N=2mω2VЛRсosγсosα ± mω3R0Rcos2γсosα–+
 –+mgωR0cosθsin2γ±mgωRsinθcosα. (3)

Якщо f =/ 0, до загальних витрат потужності в
(2) додається потужність сил тертя частинки по
лопатці. Тоді зведена сила сил тертя FТ (рис.1)
буде складатись із п’яти сил, а саме: із сили
F1=fmgsinθ тертя бічної полиці лопатки по час-
тинці від перпендикулярної до неї складової
сили ваги частинки; із сили F2=fmω2Rsinα тер-
тя від перпендикулярної до бічної полиці лопат-
ки складової відцентрової сили частинки; із
сили F3=fmgcosθsinγ тертя по нижній полиці
лопатки від перпендикулярної до неї складової
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сили ваги частинки; із сили F4=fmω2Rсosαsinγ
тертя від перпендикулярної до нижньої полиці
лопатки складової відцентрової сили частинки,
із сили F5=fFK тертя від сили інерції Коріоліса,
перпендикулярної до бокової полиці лопатки.
Тоді з урахуванням (2) маємо:

N=m(ω2RR
.
+VЛV

.
Л±ωR0V

.
Лсosγ)+mgh

.
+FТVЛ. (4)

Підставивши: R
.
=VЛсosγсosα; V

.
Л=ω2Rсosαсosγ+

+gсosθсosγ–FТ/m; h
. 

=±ωRsin(θ-α)–VЛсosγсosα
в (4), одержуємо для показаного на рис.1 ви-
падку:

N=2mω2VЛRсosγсosα±mω3R0Rcos2γcosα–+mg
ωR0cosθsin2γ±mgωRsinθcosα–+ωR0FТcosγ. (5)

Аналізуючи (3, 5), бачимо, що (5) відріз-

Про силу Коріоліса для лопатки
з горизонтальною та нахиленою віссю обертання

няється від (3) лише останнім членом, який
відповідає потужності паралельної диску скла-
дової сил тертя частинки FTcosγ по лопатці на
плечі R0 за даного значення ω. Оскільки тертя
частинки по лопатці направлено протилежно
силі тертя лопатки по частинці (рис. 1), у цьо-
му разі за обертання диска проти годинникової
стрілки сила FTcosγ допомагатиме обертати
лопатку. У цьому випадку перед цим членом
стоїть знак (–). Це свідчить про вияви внутріш-
ньої потужності, яку тут повертають у систему
переносного руху сили тертя частинки по ло-
патці. Перший член справа в (3 і 5), який сто-
сується сили Коріоліса, показує, що таке роз-
ташування осі обертання диска та лопатки не
змінює цієї сили. Коли вісь обертання нахили-
ти під кутом β до горизонтальної площини,
сила mg ваги частинки спочатку розкладеться
на перпендикулярну до диска складову mgsinβ
та паралельну диску складову mgcosβ, які ле-
жать у площині, паралельній базовій верти-
кальній площині, що проходить через вісь

Рис. 1. Сили, я і діють на частин (а — вид
по оризонтальній осі обертання дис а; б —
вид збо перпенди лярно до бічної полиці
лопат и)

Рис. 2. Сили, я і діють на частин (а — вид
по нахиленій осі обертання дис а; б — вид
збо перпенди лярно до бо ової полиці
лопат и)

а

б

а

б
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обертання; далі на поздовжні та перпендику-
лярні до полиць лопатки складові (рис. 2 а, б).
Складові сили FЦ=mω2R не залежать від β

як при вертикальній [1], так і горизонтальній
(рис. 1  а, б) та нахиленій (рис. 2 а, б) осі обер-
тання такої лопатки.
Розташувавши осі координат так, щоб вісь

ОХ проходила вздовж радіуса R перебування
частинки на лопатці, вісь ОY — по вектору
V0=ωR колової швидкості частинки, а вісь ОZ —
перпендикулярно до диска (рис. 2 а, б), запи-
шемо значення складових VЛ по цих осях: VЛХ=
=VЛсosγсosα; VЛY=ωR±VЛсosγsinα; VЛZ=VЛsinγ.
Тоді енергія частинки при f=0 дорівнюватиме:

Е=(m/2)[(ωR±VЛY)2
+(VЛХ)

2
+(VЛZ)

2]+ mgh, (6)

що після підстановки складових, деяких пере-
творень та взяття похідної з обох частин (6) по
часу t дає:

N=m(ω2RR
.
+VЛV

.
Л±ωR0VЛcosγ)+mgh. (7)

Оскільки при f=0 з рис. 2 а, б:
V
.
Л=ω2Rсosαсosγ+gсosβсosθcosγ–gsinβsinγ; R

.
=

=VЛсosγсosα; h
.
=±ωRcosβsin(θ-α)–VЛсosβсosθ

cosγ+VЛsinγsinβ, після їх підстановки в (7) отри-
муємо:

N=2 mω2RVЛсosγсosα±mω3R0Rcos2γсosα–+
–+ mgωR0сosβсosθsin2γ–+ mgωR0cosγsinγsinβ±
mgωRcosβsinθcosα. (8)

У цьому разі за визначення h
.
 враховувався

не лише рух частинки в її проекції на диск, а й
її рух зі швидкістю VЛZ по осі Z, нахиленій до
горизонтальної площини під кутом β (рис. 2 а, б).
Цьому відповідає член VЛsinγsinβ у виразі h

.
 для

цього випадку. З (8) видно, що в цьому разі у
процесі енергообміну в системі лопатка — час-
тинка беруть участь кілька сил та їхніх складових.
Перша — сила Коріоліса FK=2mωVЛcosγ, яка на
плечі Rcosα за даної ω розвиває потужність,
котрій у (8) відповідає перший член справа. Як
показано в [1], друга і третя сили являють со-
бою відповідно складову FЦБ=±mω2Rsinα від-
центрової сили, яка діє на плечі Rcosα перпен-
дикулярно до бічної полиці лопатки, та складо-
ву відцентрової сили FЦН=–+mω2Rсosαsinγ, що
діє перпендикулярно до нижньої полиці лопат-
ки на плечі R0 (рис.2 а,б). Разом вони розви-
вають потужність, котрій у (8) відповідає дру-
гий член справа. Четверта — перпендикуляр-
на до нижньої полиці лопатки складова FГН1=
=–+mgсosβсosθsinγ від складової mgсosβсosθ
сили ваги частинки (рис. 2 а, б). Остання своєю
горизонтальною складовою FГН1sinγ на плечі R0
за даної ω розвиває потужність, якій у (8) відпо-
відає третій член справа. Причому в показано-

му (рис. 2) випадку ця сила нібито крутить ло-
патку. У цьому випадку перед цим членом
стоїть знак (–). П’ята — перпендикулярна до
нижньої полиці лопатки складова FГН2=
–+mgsinβсosγ від складової mgsinβ сили ваги
частинки (рис. 2 а, б), котра своєю паралель-
ною до диска складовою FГН2sinγ на плечі R0
за даної ω розвиває потужність, якій у (8) відпо-
відає четвертий член справа. При β=π/2 (8) пе-
реходить у вираз, отриманий в [1] для верти-
кальної осі обертання такої лопатки. При цьо-
му незмінними лишаються лише сили, яким у
(8) відповідають перший і другий члени спра-
ва, зокрема і сила Коріоліса, аналіз яких пода-
но вище.
Коли f=/ 0, до загальних енерговитрат потуж-

ності в (7) додається аналогічно (4) потужність
NT=FTVЛ сил тертя частинки по лопатці. У цьо-
му разі загальна сила тертя частинки FT вини-
кає від перпендикулярних до нижньої полиці
лопатки складових mgсosβсosθsinγ та mgsinβсosγ
сили ваги частинки, а також складової
mω2Rсosαсosγ її відцентрової сили; та від
перпендикулярних до бічної полиці лопатки
складових mgcosβsinθ сили ваги частинки та
mω2Rsinα відцентрової сили частинки, а також
від сили інерції Коріоліса FK (рис. 2 а, б). Та-
ким чином, при f=/ 0 одержуємо:

V
.
Л=ω2Rсosαсosγ+gсosβсosθсosγ–gsinβsinγ–

–FТ/m;  R
.
=VЛсosγсosα;

FT=fmg(сosβсosθsinγ+sinβсosγ±сosβsinθ) +
+fmω2R(cosαsinγ ± sinα)+f2mωVЛсosγ,
h
.
=±ωRcosβsin(θ-α)–VЛсosβсosθсosγ+VЛsinβsinγ.

Після їх підстановки в ідентичний для нашо-
го випадку вираз (4) і деяких спрощень,маємо:

N=2mω2RVЛсosγсosβ±mω3RR0cos2γcosα–+mg
ωR 0cos βcos θs in 2γ–+mg ωR 0cos γs in γs in β±
mgωRcosβsinθcosα–+ωR0FTcosγ.    (9)

Вираз (9) відрізняється від (8) лише останнім
членом справа. З нього видно, що в цьому разі
зведена сила тертя своєю горизонтальною скла-
довою FTcosγ на плечі R0 за даної ω розвиває
потужність, якій і відповідає останній член у (9).
Знак (–) перед ним означає, що в показаному
на рис. 2 а, б випадку ця складова допомагає
крутити лопатку, що засвідчує вияви в системі
лопатка — частинка паразитної потужності.
За обертання диска за годинниковою стріл-

кою перед цим членом стоятиме знак (+), що
робить цю потужність не паразитною. Всі інші
сили, зокрема і сила Коріоліса, тут лишилися
такими, якими вони були у (8). Сила Коріоліса
не змінюється тут через особливий збіг обста-
вин, унаслідок чого різні за своєю фізичною
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Про силу Коріоліса для лопатки
з горизонтальною та нахиленою віссю обертання

суттю явища породили специфічні за аналітич-
ним виглядом сили, частина з яких (FC, FB, F0)
завжди зводиться в силу Коріоліса [1]. Вони є
незалежні від кута β нахилу цієї осі і завжди от-
римуються із виразів mω2RR

.
+mVЛV

.
Л, які одер-

жані взяттям похідної із перших двох членів
справа від суми ω2R2 та (VЛ)2 у виразі кінетич-
ної енергії частинки [1]. Однак сума квадратів

V0 та VЛ дорівнює квадрату абсолютної швид-
кості частинки лише за перпендикулярності век-
торів V0 і VЛ. Тому розрахована із суми квад-
ратів згаданих вище векторів при α=/ 0 енергія від-
різняється від EK на величину ±mωRVЛсosγsinα.
На покриття цієї різниці і йде потужність про-
тидії перпендикулярним боковій і нижній поли-
цям лопатки складовим відцентрової сили.

Для прямолінійної лопатки, бокова полиця
якої паралельна осі її обертання, а нижня —
перпендикулярна до бокової, сила Коріоліса не
змінює свого аналітичного вигляду за різно-
го розташування цієї осі в просторі.
Потужність сили, з якою лопатка протидіє

перпендикулярним до її полиць складовим
відцентрової сили частинки, іде на покриття

Висновки

різниці між потужністю сили Коріоліса і по-
тужністю, витраченої на зміну кінематичних
параметрів руху частинки, коли кут між век-
торами V0 і VЛ не є прямим.
Термін «сила Коріоліса» потребує розме-

жування: активна сила Коріоліса і сила інер-
ції Коріоліса [3]. Це стосується і їхніх приско-
рень.
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ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ І
ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

Роз лян то джерела фінанс вання заходів
з охорони і підвищення родючості ґр нтів,
основним з я их є спеціальний фонд, що
форм ється на підставі за он про плат
за землю. Зважаючи на незадовільний стан
земельних рес рсів, пропон ється не
приз пиняти чинності цьо о за он , змінивши
щорічн пра ти Кабінет Міністрів і Верховної
Ради У раїни. Обґр нтовано пропозиції щодо
оптимізації нормативної бази за он , перелі
обов’яз ових заходів, я і здійснюються за
рах но бюджет , і попередній мінімальний
обся щорічних інвестицій.

На жаль, в Україні дотепер немає системи
фінансування заходів з охорони і раціонально-
го використання земель. Фінансування з дер-
жавного бюджету здійснюється лише частково,
не систематично, за рахунок різних джерел,
переважно за залишковим принципом. Більше
того, іноді незначні кошти, що все ж таки зна-
ходяться, направляють на вирішення другоряд-
них питань. Наприклад, на вапнування помірно
кислих ґрунтів Лісостепу, де достатньо обмежи-
тися заходами з фітомеліорації, на сидерацію,
яку треба впроваджувати за кошти землекорис-
тувачів, на рекультивацію — відповідно за кош-
ти промислових підприємств. У той самий час
за традицією, яка склалася в минулому, не до-
туються витрати сільгоспвиробників на міне-
ральні добрива і хімічні засоби захисту рослин
від хвороб та бур’янів. У нових умовах занад-
то високих цін на хімічні засоби без державної
підтримки досягти хоча б простого відтворен-
ня родючості ґрунтів неможливо.
З місцевих бюджетів відповідні заходи, як

правило, взагалі не фінансуються.
Отже, якщо владні структури країни мають

наміри справді змінити ситуацію з охороною ро-
дючості ґрунтів на краще, пропонується розро-
бити й ухвалити у Верховній Раді принципово
новий закон щодо фінансування заходів з охо-
рони і підвищення родючості ґрунтів.

У зв’язку з цим необхідно вжити таких за-
ходів:

· закон про плату за землю (1996 р.) роз-
глядати як підставу для реалізації заходів з
охорони і підвищення родючості ґрунтів. Не
призупиняти чинності закону за ухвалення дер-
жавного бюджету, сприяти захищеності основ-
них його статей;

· переглянути тарифну ставку податку для
ріллі, сіножатей та пасовищ, збільшивши її  що-
найменше у 3 рази (середня ставка дорівню-
ватиме 0,2%), бо податок, обчислений за штуч-
но заниженої грошової оцінки на землю, не
враховує сучасних цін на роботи, пов’язані з
охороною земель. Важливо підкреслити, що
ставки податків у чинному законі взагалі не
продумані. Адже як може ставка податку в 0,1%
(приблизно 10 грн з 1 га найкращого чорнозе-
му, ціну якого визначено всього у 10 000 грн),
утворити достатній фонд охорони і підвищення
родючості ґрунтів, якщо, наприклад, найпрості-
ший захід — виведення з ріллі і використання
під пасовище 1 га — потребує не менше 100 грн.
Тому обрахування надходжень до фонду має
бути зовсім іншим. Приблизно таким: середня
ціна 1 га земельної ділянки 50 000, середня
ставка щорічного податку — 0,2%, тобто 100 грн.
З 42 млн га сільгоспугідь має надійти близько
4,2 млрд грн;
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· скоротити перелік юридичних і приватних
осіб, які звільняються від податку або користу-
ються його зменшеною (часто символічною)
сумою. Водночас інвентаризувати усіх без ви-
нятку платників податків;

· переглянути ст. 20 і 21 чинного закону, що
встановлюють розподіл коштів, які надходять
від сплати за землю. Зокрема, доцільно скоро-
тити з 30 до 10% частину коштів, що зосеред-
жуються на спеціальному бюджетному рахун-
ку Державного комітету України із земельних
ресурсів, і, навпаки, збільшити з 60 до 80% ча-
стину податків, що зараховуються на бюд-
жетні рахунки сільської, селищної і міської рад,
на території яких містяться земельні ділянки,
що потребують охорони. Десять відсотків кош-
тів, які згідно з чинним законом відраховують-
ся до обласного бюджету, слід зберегти.
Перерозподіл плати на користь виконавчої

влади найнижчого рівня супроводжуватиметь-
ся незаперечними перевагами, особливо підви-
щенням уваги до проблем безпосередніх зем-
левласників і землекористувачів;

· зобов’язати землекористувачів брати ак-
тивну участь в охороні земель. В удосконале-
ному законі слід чітко прописати, на які види
робіт спрямовуються кошти, зібрані з платежів
за землю, а які фінансуються за рахунок самих
землекористувачів. Тут доцільно скористатися
принципом, що діє в багатьох західних країнах:
чим довша післядія заходу з охорони ґрунтів,
тим більша частка держави у його фінансуванні
і менша — землекористувача. Наприклад, аг-
ротехнічні заходи захисту ґрунтів від ерозії фі-
нансуються землекористувачем; хімічна меліо-
рація, реконструкція протиерозійних споруд —
державою.
Далі розглянемо перелік першочергових захо-

дів, які обов’язково треба впроваджувати і від-
повідно передбачити їхнє фінансування (хоча б
часткове) з державного або місцевих бюджетів.
Оптимізація структури земельних угідь. Цей

захід складається з 4-х компонентів: вилучен-
ня з ріллі малопродуктивних і деградованих
ґрунтів, трансформація угідь у пасовища, під
заліснення, дотримання сівозмін. Передбача-
ється опрацювати єдину для країни методику
виконання цієї роботи, а для кожного землеко-
ристувача — проект з відповідними рекоменда-
ціями. Зокрема, треба затвердити нормативні
показники ґрунтів ріллі, на підставі яких остан-
ня виводиться з орних земель під інший вид
користування або на консервацію. На реаліза-
цію оптимізації структури земельних угідь з
державного бюджету потрібні кошти на опра-
цювання методики оптимізації і безпосереднє
виконання робіт із заліснення. Решту робіт
(проекти внутрішньогосподарського землеуст-
рою, освоєння земель під пасовища і реконст-

рукцію сівозмін) пропонується здійснювати за
рахунок землекористувачів.
Унесення мінеральних добрив. Потрібно ви-

ходити з необхідності створювати бездефіцит-
ний баланс елементів живлення, інакше збід-
нення орних ґрунтів триватиме. Для бездефі-
цитного балансу потрібно приблизно 150 кг д.р.
азоту, фосфору і калію на гектар земельної
ділянки. Враховуючи значні кошти, що необ-
хідні для збалансованого ведення землеробсь-
кої діяльності, і переважно фінансову неспро-
можність сільськогосподарських підприємств,
без підтримки держави не обійтись. Тому обо-
в’язково треба передбачати хоча б до 20% ком-
пенсації вартості добрив. Бажано задіяти також
місцеві бюджети.
Унесення мікродобрив і бактеріальних пре-

паратів планується здійснювати за рахунок зем-
лекористувачів. За рахунок бюджету слід пе-
редбачити лише кошти на вдосконалення нау-
кового забезпечення.
Вапнування і гіпсування ґрунтів. Це дуже

дорогі, давні і добре відомі заходи. До того ж
вони часто здійснюються із застосуванням міс-
цевих матеріалів. Тому за рахунок бюджету
слід зберегти не більше 20% вартості хімічної
меліорації. Важливо також здійснити наукові
розробки, спрямовані на здешевлення заходів
або їх заміну на фітомеліорацію, особливо там,
де є така можливість.
Добування торфу і сапропелю доцільно здійс-

нювати за допомоги недержавних організацій.
З державного бюджету бажано передбачити
певну суму коштів на наукове забезпечення
добування сапропелю, яке має низку невиріше-
них питань.
Вкрай необхідні кошти для відновлення і

модернізації меліоративних систем. Відомо, що
відповідні витрати передбачено у програмі з
гідротехнічної меліорації. Проте, на жаль, ці
програми фінансуються частково або зовсім не
фінансуються. Тому така ситуація має бути
змінена.
Дуже важливо відновити зрошувальні землі,

а саме: поліпшити їхній екологічний і технічний
стан, продовжити спорудження систем дрена-
жу. У південних регіонах на солонцюватих ґрун-
тах треба передбачити проведення глибокої
плантажної оранки, ефективність і післядія якої
дуже значні. На осушених землях слід провес-
ти рекультивацію та культуртехнічні роботи —
ренатуралізувати частину земель, провести
глибоке розпушування глейових ґрунтів.
Приблизно 50% витрат, потрібних на під-

тримку у нормальному стані протиерозійних
споруд, слід передбачити за рахунок держбюд-
жету, хоча в минулі роки ці витрати держава
брала на себе повністю.
Необхідною складовою будь-якого плану ма-
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ють стати моніторинг земельних ресурсів і нове
обстеження ґрунтів.
Бажано підготувати закон про збалансоване

землекористування, який сприятиме імплемен-
тації основних засад стратегії в реальне агро-
виробництво.
Якщо пропоновані заходи задіяти в удоско-

наленому законі про плату за землю та обов’яз-
ково дотримуватися його переглянутих норм,
щорічно утворюватиметься сума податків, яка
дорівнюватиме приблизно 4 млрд грн. У разі,
якщо якась адміністративна одиниця не зможе
зібрати відповідну нормативну суму (її треба
визначити згідно із земельним кадастром і пе-
реліком платників податків у кожній області),
обласна адміністрація може ухвалити рішення
про часткове використання коштів, зібраних у
міських населених пунктах, для здійснення за-
ходів збалансованого землекористування в
сільській місцевості. 4 млрд грн є достатньою
щорічною сумою коштів на реалізацію першо-
чергових заходів для збалансованого землеко-
ристування.
Щоб вишукати ресурси і задіяти відповідні

механізми, можна передбачити різні підходи.
Наприклад, прямі фінансові субсидії (тобто,
часткову компенсацію витрат на вирощування
рослинницької продукції) із преференціями для
господарств, що впроваджують ґрунтоохоронні
технології. Так, зокрема, чинять у більшості єв-
ропейських країн для заохочення впровадження.
Інший спосіб — пряма фінансова підтримка

аграрних товаровиробників, що прагнуть впро-
вадити ґрунтоохоронні агротехнології.

Пряма фінансова підтримка могла б бути на-
дана безпосередньо виробникам техніки і хіміч-
них засобів захисту за умови цільового поста-
чання цієї продукції сільськогосподарським під-
приємствам за зниженими цінами.
Впровадження ґрунтоохоронних технологій

можливе через подолання усталених стерео-
типів, поглиблення дослідних робіт, організацію
тренінг-курсів та обмін досвідом. Здійснити це
можна лише за сприяння держави. За браком
підтримки впровадження ґрунтоохоронних тех-
нологій розтягнеться на довгі роки.
Держава в упровадженні нових агротехно-

логій має відігравати найголовнішу роль.
По-перше, необхідно визнати нові технології

агроінновацією, надати їй відповідного статусу
і підтвердити такими пільгами:

· запровадити більш вигідні банківські кре-
дити;

· створити чіткі умови компенсації частки
кредиту за рахунок державного або місцевих
бюджетів;

· звільнити від сплати податку на землю або
зменшити його, передбачити першочерговість
у продажу продукції для держрезерву (держза-
мовлення);

· встановити гарантовані і досить високі
ціни на сільгосппродукцію.
По-друге, пільги мають бути обов’язковими

і постійними у часі, бо якщо держава дбає про
оновлення сільськогосподарського виробницт-
ва, вона повинна забезпечити реальну, а не
декларативну підтримку інновацій в аграрному
комплексі.

Отже, є чимало фінансових механізмів під-
тримки нових підходів до впровадження ґрун-
тоохоронних технологій.
Головна умова їхньої реалізації — активна

позиція державних інститутів — насамперед
Верховної Ради, що формує законодавчі акти

Висновки

і просто зобов’язана ухвалювати закони, які
б підтримували інноваційні тенденції у земле-
робстві. Саме там має бути створено режим
найбільшого сприяння інноваціям у землекори-
стуванні, охороні та підвищенні родючості
ґрунтів.
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Моло о та молочні прод ти є привабливим
середовищем для розвит мі роор анізмів,
зо рема ш ідливих, том на моло опереробних
підприємствах слід запровадж вати системи
виробничо о онтролю, що передбачають заходи
з ідно з планами HACCP, належний
мі робіоло ічний онтроль та ін. Відповідно до
поставлено о завдання запропоновано рам ов
систем виробничо о онтролю, вио ремлено
йо о завдання та визначено об’є ти, наведено
ре омендації щодо розроблення та
впровадження систем зазначено о онтролю
на он ретних підприємствах.

Виробничий контроль на молокопереробних
підприємствах запроваджують з метою гаран-
тування харчової безпечності та належної якос-
ті молочних продуктів через комплексну оцінку
відповідності сировини, матеріалів, напівфаб-
рикатів, готової продукції, а також технологіч-
них процесів, виробничого обладнання, буді-
вель і споруд, інженерних комунікацій тощо
вимогам нормативних і керівних документів, а
також запровадженим на підприємствах пла-
нам системи НАССР (Hazard Analysis and Cont-
rol Critical Points — Аналіз ризиків і критичні
контрольні точки). Належна організація вироб-
ничого контролю є необхідною умовою нала-
годження випуску якісних і безпечних продуктів
переробки молока, що відповідають вимогам
нормативних документів, зокрема стандартів,
за якими ці продукти виробляються і можуть
бути ідентифіковані.
Слід зазначити, що за відсутності сучасних

нормативних документів і науково-методичних
джерел щодо здійснення виробничого контро-
лю виробничники змушені користуватися чин-
ною з радянських часів інструкцією, положен-
ня якої давно потребують належної актуалізації
[4]. За цією інструкцією виробничий контроль є
лише однією з численних складових місткішо-
го поняття «технічний контроль», причому зміст
поняття «виробничий контроль» у ній чітко не
окреслено. Згідно ж із сучасною концепцією,

прийнятою в Україні та країнах СНД (наприк-
лад, [8]), термін «технічний контроль» не зас-
тосовують, а «виробничий контроль» викорис-
товують у набагато ширшому розумінні. Слід
належним чином долучити до сукупності скла-
дових сучасного виробничого контролю заходи
з дотримання харчової безпечності згідно з
планами HACCP, оскільки контроль за виконан-
ням цих планів та, головне, контроль за показ-
никами у контрольних критичних точках стано-
вить суть 4-го принципу HACCP [9]. Крім оче-
видного соціального ефекту, запровадження
ефективного виробничого контролю на молоко-
переробних підприємствах є обов’язковим чин-
ником забезпечення конкурентоспроможності
підприємства, для чого цей контроль має бути
постійним і являти собою комплексну систему,
базовану на структурованій і відлагодженій
програмі дій із забезпечення якості продукції
згідно з вимогами споживачів, поліпшення по-
казників ефективності виробництва тощо [5].
Мета досліджень — визначити організа-

ційні та наукові засади здійснення виробничого
контролю на підприємствах з переробки молока.
Результати досліджень. В Україні нині не-

має системного підходу до контролю за усім
технологічним процесом виробництва молочної
продукції, який би залучав докладну інформа-
цію щодо принципів і правил контролю за су-
часних умов виробництва, відповідних методів
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Організаційно-наукові засади виробничого
контролю на молокопереробних підприємствах

та засобів аналізування. З другого боку, така
важлива складова виробничого контролю на
молокопереробному підприємстві, як мікробіо-
логічний контроль, є досить відпрацьованою.
Фахівцями ТІММ НААН та інших профільних
організацій розроблено низку нормативних до-
кументів (національні стандарти ДСТУ та ДСТУ
ISO), методичних рекомендацій та інструкцій
щодо контролювання заквашувальної мікро-
флори (молочнокислих, пропіоновокислих і бі-
фідобактерій), сторонньої мікрофлори (загаль-
ного мікробного забруднення, бактерій групи
кишкових паличок, Listeria monocytogenes, Sal-
monella, коагулазопозитивних стафілококів) і
фагового забруднення виробництва та готової
продукції. Зазначені нормативні та керівні до-
кументи мають посісти належне місце в рамках
системи виробничого контролю. Насамперед
це стосується Методичних рекомендацій щодо
організації виробничого мікробіологічного кон-
тролю на підприємствах молочної промисло-
вості [7].
Важливим чинником досягнення мети вироб-

ничого контролю, тобто гарантування харчової
безпечності та належної якості молочних про-
дуктів, є залучення принципів HACCP як ви-
знаної у світі та запровадженої чинними стан-
дартами в Україні [2, 3] системи необхідних і

достатніх заходів, упровадження яких на вироб-
ництві забезпечує максимальний ефект за мі-
німальних фінансових витрат. До основних пе-
реваг застосування системи HACCP належать:
системний підхід до безпечності продуктів хар-
чування, можливість інтеграції у систему управ-
ління якістю продукції, підвищення довіри спо-
живачів та ін. [6].
Вивчення нормативної та керівної докумен-

тації щодо здійснення виробничого контролю
[1–4], а також відомостей стосовно практичної
діяльності вітчизняних молокопереробних під-
приємств дало змогу виокремити завдання
(рис. 1) та об’єкти (рис. 2) виробничого контро-
лю. На відміну від схеми здійснення виробни-
чого контролю у молочній промисловості, роз-
робленої російськими фахівцями [1], запропо-
нована нами концепція виробничого контролю
передбачає належне залучення системи
HACCP як принципово важливої складової га-
рантування безпечності харчової, зокрема мо-
лочної, продукції. Це цілком відповідає вітчиз-
няній нормативній базі [2, 3] щодо застосуван-
ня принципів HACCP. Іншою важливою
особливістю пропонованої нами системи ви-
робничого контролю є застосування інтегрова-
ної системи мікробіологічного контролю [7].
Запропонована схема має рамковий харак-

Рис. 1. Заходи зі здійснення виробничо о онтролю на моло опереробном підприємстві

Чинні нормативні документи щодо змісту та порядку контролювання
матеріально-технічної бази виробництва, сировини, напівфабрикатів і готової продукції

Безпечні та якісні молочні продукти
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Організаційно-наукові засади виробничого
контролю на молокопереробних підприємствах

тер, отже, на кожному молокопереробному під-
приємстві має бути розроблена унікальна сис-
тема виробничого контролю, що цілковито вра-
ховує виробничу програму, номенклатуру си-
ровини, напівфабрикатів і готової продукції,
наявний машинний парк, використовувані спо-
руди, комунікації та ін. Подібно до відпрацьо-
ваного у світовій практиці порядку створення
робочих груп з упровадження систем якості
виробництва керівництво підприємства призна-

чає групу фахівців різного профілю для розроб-
лення програми виробничого контролю, органі-
зації поетапного виконання передбачених нею
заходів і контролювання їхньої ефективності.
Очолювати групу має досвідчений та автори-
тетний фахівець, що персонально відповідає за
повноту та ефективність здійснюваного вироб-
ничого контролю. Також має бути визначений
порядок документування заходів контролю, по-
трібна номенклатура документів тощо.

Рис. 2. Об’є ти виробничо о онтролю на моло опереробном підприємстві

Об’єкти виробничого контролю, зокрема критичні контрольні точки відповідно до плану НАССР
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Виробничий контроль на молокоперероб-
них підприємствах, запроваджуваний з метою
гарантування харчової безпечності та на-
лежної якості молочних продуктів, нині здійс-
нюють за нормативними і керівними докумен-
тами, які не відповідають сучасним технічним
та організаційним засадам виробництва. На
кожному молокопереробному підприємстві по-

Висновки

трібно створити систему виробничого кон-
тролю, яка враховуватиме чинні вимоги до
харчової безпечності на базі принципів
HACCP. Система виробничого контролю має
встановити перелік об’єктів контролю, конк-
ретизувати необхідні заходи контролю, ви-
значити осіб, відповідальних за її здійснення,
тощо.

1. Абросимова С.В. Организация производст-
венного контроля и разработка программы произ-
водственного контроля на молокоперерабатываю-
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РЕЦЕНЗІЯ

КОРИСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ПИТАНЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Пошукові способів удосконалення правового регулювання відносин сільськогосподарсько-
го землекористування в Україні присвячене монографічне дослідження відомого юриста-зе-
мельника з Інституту держави і права НАН України П.Ф. Кулинича (Правові проблеми охо-
рони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: Моногра-
фія. — К.: Логос, 2011. — 688 с.). Робота має комплексний характер, складається з 7 розділів
та 29 підрозділів. У книзі подано оцінку ефективності широкого спектра правових засобів впли-
ву на учасників земельних відносин у сільському господарстві і сформульовано пропозиції
щодо їхнього вдосконалення. Автор базує свої теоретичні висновки та пропозиції не лише на
досягненнях юриспруденції, а й на сучасних дослідженнях учених природничої та аграрної
наук. Більше того, доводить, що вдосконалення правового регулювання охорони і викорис-
тання сільськогосподарських земель України в ХХІ ст. можливе лише за умови піднесення ме-
тодології й теорії земельного права на рівень сучасних досягнень ґрунтознавства та агроеко-
логії.
Спираючись на досягнення природничих наук, П.Ф. Кулинич обґрунтовує положення щодо

необхідності перебудови всіх інститутів права сільськогосподарського землекористування Ук-
раїни на засадах пріоритету охорони угідь над їх використанням. Прикладом реалізації тако-
го підходу є пропозиції стосовно вдосконалення змісту права власності на землі сільськогос-
подарського призначення через доповнення традиційної тріади повноважень власника щодо
володіння, користування і розпорядження землею четвертим елементом — правообов’язком
охорони землі: її відновлення, збереження та поліпшення.
У монографії переконливо аргументується доцільність створення спеціального органу ви-

конавчої влади в галузі забезпечення охорони і використання аграрних земель — Державної
служби охорони ґрунтів — та визначаються її основні функції: здійснення моніторингу угідь,
надання консультативної допомоги їхнім власникам та користувачам, проведення наукових
досліджень з питань охорони і належного використання сільськогосподарських земель та
здійснення контролю за їх якісним станом й дотриманням відповідних вимог земельного за-
конодавства України.
Цікаві висновки та пропозиції висловлено автором і з інших питань права у сфері сільсько-

господарського землекористування. Безперечно, рецензована праця не претендує на вирі-
шення всіх таких питань. Зокрема, на наш погляд, автор приділив мало уваги дослідженню
ефективності інституту юридичної відповідальності за порушення правових вимог щодо охо-
рони і використання угідь. Однак, вважаємо, що рецензовану працю слід розглядати як по-
мітний крок вперед у розвитку науки земельного права та у розв’язанні правових проблем
охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в нашій країні.

О.Г. Тараріко, академік НААН
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАРКЕТИНГОВИХ КООПЕРАТИВІВ

Уза альнено пра тичний досвід провідних раїн
світ щодо забезпечення диверсифі ації
діяльності та обґр нтовано необхідність широ ої
диверсифі ації діяльності ооперативів
вітчизняній пра тиці. Роз лян то особливості
ф н ціон вання двох видів ооперативів:
традиційні ооперативи та інноваційні форми
ласичних ооперативів і виробничих ор анізацій.

Постановка проблеми. Нині назріла необхід-
ність розробки кардинальної концептуальної
основи розвитку сільської місцевості, яка б пе-
редбачала подальшу її конкретизацію у вигляді
програм розвитку окремих галузей і сільських
територій.
Аналіз основних досліджень та публікацій.

Окремі аспекти названих проблем частково до-
сліджували В. Зіновчук [1], Л. Молдаван [2],
А. Пантелеймоненко [3], А. Стадник [4], Г. Черев-
ко [5] та інші вчені. Однак особливості функціо-
нування маркетингових кооперативів у провідних
країнах світу та пошук напрямів адаптації їхньо-
го досвіду до вітчизняних умов потребують по-
дальшого вивчення.
Мета дослідження — визначення напрямів

диверсифікації діяльності маркетингових коопе-
ративів у провідних країнах світу та обґрунтуван-
ня засад розвитку діяльності таких кооперативів
у вітчизняній практиці.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи

на всі переваги великотоварного виробництва, ці
структури не завжди ефективно вирішують соці-
альні питання села. З метою підвищення зайня-
тості сільського населення, рівня життя селян
необхідно водночас із функціонуванням великих
сільськогосподарських товаровиробників підтри-
мувати розвиток різних форм кооперації. Врахо-
вуючи унікальну можливість кооперативів поєдна-
ти індивідуальне та суспільне, вони можуть ві-
діграти позитивну роль у розвитку економіки
регіонів через залучення ініціативи та підприєм-
ництва населення.
Вивчення практики функціонування коопера-

тивів у молочній галузі США дало змогу встано-
вити, що 2005 р. у США функціонувало 22 вузь-
коспеціалізованих кооперативи (10% від загаль-

ної кількості молочних кооперативів), на частку
яких припадає 1% від сукупного обсягу молока,
переробленого і реалізованого через кооперати-
ви. Водночас диверсифіковані кооперативи ви-
робляють широкий товарний асортимент молоч-
ної продукції, а також можуть надавати різні по-
слуги своїм членам (наприклад, з постачання
насінням, добривами та ін.). Ці кооперативи яв-
ляють собою великі організації, які мають власні
переробні заводи. Щорічно кожний диверсифіко-
ваний кооператив переробляє не менше 23 тис. т
молока. Саме тому, незважаючи на невисоку ча-
стку в загальному обсязі кількості молочних
кооперативів — 7%, вони мають найвищу частку
в обсязі молока, виробленого і реалізованого че-
рез кооперативи, — 62%. Останніми роками спо-
стерігається тенденція до скорочення кількості
диверсифікованих кооперативів (у1992–2005 рр. із
19 до12). За рахунок розвитку вертикальної та го-
ризонтальної інтеграції в галузі — диверсифіко-
вані кооперативи об’єднуються з більш дрібними
кооперативами з метою розширення товарного
асортименту та освоєння нових ринків [6].
Узагальнюючи розвиток традиційних форм

діяльності фермерських господарств у провідних
країнах Європейського Союзу, можна сказати, що
вони засновані на кооперативних засадах, які
переважно характеризуються такими ознаками:
забезпечення фермерів засобами виробництва
за помірними цінами; розширення потенціалу
ринку через відкриття нових сегментів.
Зазначимо, що в 70-х роках минулого століття

в країнах ЄС почали розвиватися перші проекти
з акцентом на каналах короткого постачання і
прямих продажах. Для цього було кілька причин:
по-перше, прибуток фермерів від реалізації мав
бути більшим; по-друге, фермери отримували б
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додатковий прибуток від переробки продукції без-
посередньо на фермі.
Водночас започатковувалося органічне сіль-

ське господарство як модель альтернативного
сільського господарства. Спочатку органічне сіль-
ське господарство часто комбінувалося з прями-
ми продажами, а ідея закритих і локальних ка-
налів постачання харчової продукції була одним
з основних пунктів в органічній філософії. Також
пряма збутова діяльність забезпечила підвищен-
ня доходів об’єднаних фермерів.
Через колективну діяльність агротоваровироб-

ники намагаються мобілізувати нові стратегії, які
адекватно відповідають на зміни ринкового се-
редовища і забезпечують вигідність їхньої діяль-
ності.
Нами було згруповано кооперативні форму-

вання у європейських країнах залежно від видів
діяльності, що дало змогу виокремити такі їх ви-
ди: традиційні кооперативи; інноваційні форми
класичних кооперативів і виробничих організацій;
кооперативи, які орієнтуються на виробництво
високоякісних продуктів харчування; кооперати-
ви, які пропонують регіональні марки продуктів
харчування; кооперативи, що формують регіо-
нальну маркетингову систему; кооперативи, що
забезпечують прямі відносини виробник — спо-
живач; кооперативи, що розвивають непродо-
вольчі ринки: надання агроекологічних послуг і
послуг для сільського населення; організація ви-
робництва продукції непродовольчого характеру.
Традиційні кооперативи є майже в усіх дослі-

джених країнах і функціонують впродовж бага-
тьох десятиліть. Більшість фермерів беруть
участь в одному кооперативі, який може налічу-
вати кілька тисяч членів. Установлено, що сучасні
тенденції розвитку традиційних кооперативів ха-
рактеризуються такими ознаками: комерційні опе-
рації інтернаціоналізуються; відбувається зни-
ження конкурентоспроможності через процеси
концентрації, що мають місце в переробному сек-
торі та секторі роздрібної торгівлі; втрачено тра-
диційні кооперативні принципи (наприклад, прин-
ципи фермерської власності, контролю, при-
бутків). Фермерам стає дедалі важче зрозуміти
сучасні процеси та ухвалення управлінських
рішень. Унаслідок цього їхній вплив зменшуєть-
ся і вони набувають статусу постачальників си-
ровини. На розвиток традиційних кооперативів
мають вплив сучасні проблеми великомасштаб-
них ринків — наявність надлишкової пропозиції,
концентрація влади в роздрібній торгівлі (великі
роздрібні продавці починають шукати прямих
шляхів постачання продукції від контрактних ви-
робників, що підриває ринкову владу традиційних
кооперативів) і намагання постійно інвестувати
капітал у нові технології, норми та контроль за
якістю. Дієвою відповіддю багатьох традиційних
кооперативів на ці тенденції у конкуренції з роз-
дрібними продавцями є зростаюча інтернаціона-
лізація комерційних операцій разом з подальшим
збільшенням економії за рахунок зростання ви-

Зарубіжний досвід диверсифікації
діяльності маркетингових кооперативів

робництва, можливість неперервного постачан-
ня продукції впродовж року на різні ринки, окрім
традиційних національних.
Інноваційні форми класичних кооперативів і

виробничих організацій охоплюють напівтради-
ційні кооперативи й виробничі організації з ба-
гатьма загальними рисами традиційних коопера-
тивів, але з більш висхідною динамікою. Вони
активно підтримуються державою і часто базу-
ються на нормах ЄС або національних нормах,
як наприклад, декрети про виробничі організації
(POS) і виробничі групи або, у Німеччині, закон
про ринкову структуру для виробничих товариств.
Державна підтримка прагне регулювати вироб-
ництво й постачання відповідно до потреб і ви-
мог ринку. Великомасштабні ферми беруть
участь у кооперативах цього типу. Їхньою метою
є об’єднання обсягів та одержання можливості
впливу на цінову кон’юнктуру. Цей вид коопера-
тивів розпочав свій розвиток лише 20–40 років
тому. Більшість цих кооперативів намагається
поліпшити якість своєї продукції відповідно до
чинних стандартів якості. Ці кооперативи часто
застосовують підхід контролю за каналами руху
продукції відповідно до санітарно-гігієнічних ви-
мог і норм безпеки харчових продуктів, а також
вимог до якості, скажімо, роздрібних продавців.
Прикладом може слугувати приватна компанія
Biolait у Франції, що є національним маркетинго-
вим кооперативом для виробників органічного
молока. Biolait продає 25% від національного ви-
робництва молока молочній промисловості [7].
Напівтрадиційні кооперативи й виробничі ор-

ганізації демонструють активність щодо нової
колективної діяльності в центральних і східно-
європейських країнах. Деякі кооперативи будують
нові маркетингові канали й системи постачання.
Це специфічна реакція на ринкову порожнечу,
яка утворилася після розпаду структур контро-
льованого державою ринку, що переважно стра-
тегічно використовується виробничими групами
для посилення свого ринкового становища. Інший
тип кооперації, який нині трапляється в Чехії, —
агентство: фермери створюють організацію, що
працює на них як агент. Це агентство працює на
користь фермерів як обслуговуюча компанія, але
є незалежною. Фермери в такий спосіб є і не ке-
рівниками, і не агентами.
Варто зазначити, що менші групи агровироб-

ників більшою мірою застосовують традиційні
кооперативні механізми, меншою — свій розви-
ток здійснюють під «парасолькою» більших тра-
диційних кооперативів. Ці групи безпосереднє
постачання продукції роздрібним продавцям здійс-
нюють через постачальницькі групи великих ви-
робників, які у такий спосіб посилюють ринкову
позицію. Наприклад, малі групи з 5–10 садівни-
чих товаровиробників у різних країнах гарантують
постачання певних фруктів та овочів стандарти-
зованої якості цілий рік або приміром, групи мо-
лочних фермерів, які виробляють молоко спе-
цифічного складу (вміст білків, лікарські речовини).
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Інноваційні кооперативи роблять акцент на
якісних вимогах до всіх ланок виробничого про-
цесу для створення виняткових, особливих про-
дуктів. Кооперативна діяльність при виробництві
та маркетингове забезпечення особливих про-
дуктів ґрунтується на ринковій сегментації чи ди-
ференціації. Диференціація продукту на рівні ви-
робництва здійснюється відповідно до вимог якос-
ті, на відміну від діяльності роздрібних продавців,
переробників і традиційних кооперативів, які на-
магаються диференціювати свій продукт через
маркетинг, створення іміджу та брендингу.
Нові кооперативні структури фермерів нама-

гаються створити винятковий продукт, який є рід-
кісним на ринку й досить особливим, що дасть
змогу встановити преміум-ціну або сформувати
прихильність споживачів. Щоб споживачеві було
простіше знайти у торгівлі особливу якість (влас-
тивість) продукту, зовні наклеюється певний ви-
робничий код, який часто контролюється і гаран-
тується зовнішнім агентством контролю й/або
підтримується державним законодавством. При-
кладом такого підходу може бути органічне або
сприятливе для сільськогосподарських тварин
утримання. Ярлики відіграють вирішальну роль
у наданні споживачам інформації про особливу
природу продуктів, забезпечують гарантію якості
та створюють репутацію продукту.
З’ясовано, що диференціація якості продукції

здійснюється також на основі території. Найпоши-
ренішою формою маркетингових кооперативів
цієї категорії часто є об’єднання (пули) або асо-
ціації місцевих виробників, які об’єдналися для
спільного виробництва й продажу своєї продукції
в певній області та встановлення власних стан-
дартів продукції. Отже, для забезпечення вираз-
ності продукції на ринку одна стратегія викорис-
товує місцеві специфічні природні ресурси (такі,
як специфічний тип ґрунту, його особливі скла-
дові), друга — підкреслює знання, досвід та вмін-
ня персоналу працювати (наприклад, кустарні
вироби, сімейні традиції), наголошує на особли-
вості смаку, його справжності та оригінальності.
Обидві категорії мають на меті здійснити дифе-
ренціацію продукції для задоволення потреб рин-
кових ніш і можливості встановити преміум-ціну.
Так, перший підхід передусім керується ринкови-
ми умовами: наявність споживчого попиту, потре-
ба у створенні маркетингових каналів і т.ін. Дру-
гий підхід, навпаки, більше керується бажанням
використати специфічні ресурси території та
сприяти їхньому місцевому економічному розвит-
ку. Ці кооперативні структури частіше залучають
до діяльності різних учасників у межах відповід-
ної території. Наприклад, місцеві органи влади і
підприємства несільськогосподарського сектору.
Перший вид кооперативів є вразливішим до ціно-
вого тиску через посилення зовнішньої конку-
ренції, другий — через географічне обмеження
території дотримується прихованої стратегії ство-
рення дефіциту й винятковості на ринку. Звісно,
на цей вид маркетингових кооперативів також

впливає цінова конкуренція, оскільки її цінова
політика не може не брати до уваги ціни товарів-
субститутів.
Ринкові можливості першого виду коопера-

тивів можна реалізувати через забезпечення кон-
курентоспроможності продукції на відповідних
ринках і використання стратегії диференціації за
виходу на ринок. Як приклад, в Австрії можуть
спостерігатися нові форми маркетингових коопе-
ративів, які зосереджують свою діяльність на ви-
робництві високоякісних продуктів: виробники
ведуть пошук спеціалізованих ринків, оскільки
вони пропонують продукцію, вироблену спеціаль-
ними методами виробництва, за місцевими/регіо-
нальними традиціями або інноваційний продукт.
Стратегії інноваційних маркетингових коопера-

тивів відмінні, однак іноді можуть застосовувати
їхню комбінацію. Змішані стратегії доцільно зас-
тосовувати кооперативам з виробництва органіч-
ної продукції, які через конкуренцію та ціновий
тиск дедалі більше орієнтуються на загальні ор-
ганічні якісні стандарти і посилюють специфіч-
ність власної продукції. Вдалим прикладом може
слугувати діяльність маркетингового кооперати-
ву з Німеччини, який виступив з ініціативою «Gu-
tes vom See». Мета цієї ініціативи полягає в тому,
щоб краще представити окремий регіон, сприяти
просуненню продукції регіону Lake of Constance
як економічної і пейзажної області. Ініціаторами
були не фермери. Цей кооператив підтримує тих
фермерів, які виробляють екологічну або органіч-
ну продукцію. Інший чинник, що сприяє застосу-
ванню цих двох стратегій, — законодавство ЄС
та безпосередньо країн, де функціонують ці коо-
перативи щодо підтримки та захисту PDO/PGI
марок. Така юридична відмінність і пов’язана з
нею формалізація правил виробництва, здаєть-
ся, особливо важливі для регіональних якісних
ініціатив, які намагаються використовувати мар-
кетингові канали поза місцевою територією [8].
Регіональні маркетингові кооперативи охоплю-

ють регіональне та марковане виробництво. Від-
мінність між цією формою кооперативів і зазна-
ченою вище полягає в тому, що остання, як пра-
вило, виробляє в обмеженій кількості продукцію,
а регіональні марки є ширшими через викорис-
тання механізму типу «парасольки», що перед-
бачає пропозицію різної продукції та різних по-
слуг регіону. Як приклад наведемо марку Rhon,
яка поширена у Швейцарії [9]. Ці кооперативи
найчастіше є вертикально інтегрованими, охоп-
люють фермерів і дрібних регіональних перероб-
ників, зокрема це пекарні, молоко- і м’ясопере-
робні підприємства, іноді самі споживачі є час-
тиною маркетингового кооперативу. Загальна
юридична форма — асоціація. Розподіл продукції
здійснюється через продаж на фермерських рин-
ках, в магазинах, пекарнях, на м’ясопереробних
підприємствах і в місцевих магазинах. Іноді про-
дукти можуть реалізовуватися через роздрібних
продавців. Товарний асортимент регіональних
маркетингових кооперативів складається з таких
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фермерських продуктів, як фрукти, овочі і яйця,
а також з усіх видів продукції переробки. До то-
варного асортименту належить навіть агротуризм
(зокрема відвідування ферми, канікули на фермі).
Можна навести приклад місцевої ініціативи цих
кооперативів Uster plus. Основна ідея стратегії
цієї кооперативної діяльності полягає в тому, щоб
створити набір продуктів, які мають спільну регіо-
нальну ознаку виробництва. Формується дос-
татній обсяг пропозиції, що дає змогу вкладати
спільні інвестиції в логістику й маркетинг, внаслі-
док чого об’єднані зусилля суб’єктів колективної
діяльності роблять область більш помітною й
привабливою. Регіональні маркетингові коопера-
тиви Швейцарії у напрямах своєї діяльності пе-
редбачають не лише продукти харчування, а й
туристичні послуги, культурно-просвітницьку ді-
яльність (музеї), які пропонуються на ринку під
однією маркою. Ідея такого підходу полягає в
тому, щоб продавати продукцію і брендувати ре-
гіон загалом, що зумовлено різними типами про-
дуктів і послуг. Основою цих маркетингових коо-
перативів виступають територіальні мережі, вони
часто мають міцні зв’язки з об’єктами виробни-
чої та соціальної інфраструктури.
Стратегія формування відносин виробник —

споживач полягає у створенні прямих зв’язків між
виробниками й споживачами. Такі маркетингові
кооперативи уникають залежності від посеред-
ників і через їхню діяльність покращують розумін-
ня й комунікацію між виробником та посередни-
ком і залишають більшу частину вартості, дода-
ної на виробничому рівні. Часто прямі відносини
виробник — споживач поєднуються з іншими якіс-
ними аспектами діяльності — такими, як органіч-
на та/або характерна якість.
За допомогою колективного брендингу роз-

дрібних точок кооператив такого типу орієнтуєть-
ся на розширення прямого продажу завдяки спіль-
ним інвестиціям у логістику (зокрема інтернет-
портали, служби доставки) і створенню торгових
точок для виробників (ринки фермерів), що дає
змогу збільшити обсяги продажу (наприклад
AMAP у Франції).
Маркетингові кооперативи такого типу неод-

нозначно сприймаються у європейських країнах,
оскільки орієнтуються на місцеві традиції вироб-
ництва та споживання і є неприйнятними в умо-
вах глобалізації. Водночас ця форма колективної
співпраці має невисокий рівень державної під-
тримки. Цікавими є приклади функціонування ко-
оперативів прямого маркетингу у разі їх інтеграції
з ширшими місцевими громадськими та адмініст-
ративними організаціями для сприяння сталому
розвитку сільських територій. Одним з таких при-
кладів є програма «Terre Avenir», що охоплює
місто Женева. Головним завданням програми є
сприяння наявності та доступності місцевих про-
дуктів харчування у роздрібній та оптовій мере-
жах міста.
У європейських країнах набули розвитку коо-

перативи, що працюють на непродовольчих рин-
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ках, які пропонують агроекологічні послуги та по-
слуги для сільського населення, кооперативи, які
виробляють і продають непродовольчі продукти.
Так, маркетингові кооперативи, що пропонують
агроекологічні послуги та послуги для сільського
населення, орієнтуються на нову несільськогос-
подарську діяльність, якої потребує фермер
(ферма) або сільські жителі, що зумовлено на-
данням різних послуг (туризм, медичні послуги,
енергія тощо), або суспільні блага (збереження
природного середовища та ін.).
Вважаємо, що кооперативи з надання агропос-

луг і послуг з туризму мають тенденцію до залу-
чення в різні види діяльності, що передбачає
агроекологічні заходи, управління природним се-
редовищем і туризм, але іноді також і виробниц-
тво регіональних особливих продуктів харчуван-
ня або енергії. Найпоширеніші ці кооперативи у
Нідерландах. Вони виникли внаслідок прагнення
фермерів освоїти нові сільськогосподарські рин-
ки, такі як туризм, виробництво енергії, послуги
соціального захисту й так звані зелені послуги у
широкому розумінні. Отже, ці маркетингові коо-
перативи підтримують ідею багатофункціональ-
ного сільського господарства.
Кооперативи, які працюють у галузі непродо-

вольчого виробництва, орієнтуються на викорис-
тання сільськогосподарської продукції для вироб-
ництва біопалива, фарб, волокон, текстилю і т.ін.
Однією з переваг такої форми, що відрізняє її

від попереднього виду, є те, що вона має чітку
природу продукту. Ці кооперативи мають також
деякі особливості, притаманні і традиційним ко-
оперативам харчового сектору. Найважливіші з
них — можливість збільшення обсягу, щоб ста-
ти привабливим ринковим партнером для потен-
ційних переробників, або об’єднання капіталу для
спільних інвестицій у колективні переробні потуж-
ності. Одна складність, яка постає перед марке-
тинговими кооперативами, — це пошук потенц-
ійних інвесторів, які б вклали капітал у розвиток
технології або вдосконалення переробних потуж-
ностей.
Вивчено особливості розвитку фермерських

кооперативів в Ірландії, де традиційні молочні
кооперативи відігравали важливу роль у розвит-
ку сільського господарства і досі є домінантною
формою колективної фермерської маркетингової
діяльності. Нині виникли нові форми колективної
діяльності, такі як фермерські ринки, регіональні
брендингові пропозиції, а також маркетингові ко-
оперативи з виробництва і маркетингу особливих
продуктів харчування. Маркетингові кооперативи
є найдоцільнішими для спеціалізованих ринків.
Зазначимо, що нові типи маркетингових форму-
вань ще мало поширені в Ірландії.
У Греції кооперативи фермерів мають давню

традицію, найбільшу державну підтримку вони
дістали у 20-х роках минулого століття. Після
того, як Греція приєдналася до ЄС, кооперативи
слугували важливим інструментом передачі ін-
формації в нових умовах господарювання фер-
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ЕКОНОМІКА
Зарубіжний досвід диверсифікації
діяльності маркетингових кооперативів

мерів. Чимало традиційних кооперативів перебу-
вали під впливом політичних партій, внаслідок
чого більшість кооперативів зазнали фінансових
проблем і стали непривабливими для фермерів.
Через це грецькі фермери і досі відмовляються
приєднуватися до ініційованої державою колек-
тивної діяльності. Крім того, через фінансові про-
блеми багато фермерів залишили традиційні ко-
оперативи й започаткували нові — незалежні
маркетингові фермерські групи, з яких було зас-
новано нові переробні компанії. В їх управлінні
фермери участі не беруть, але близько співпра-
цюють з ними. Жіночі кооперативи — інша ціка-

ва форма, яка виникла у 80-х роках минулого сто-
ліття. Спочатку вони були задумані як засіб за-
лучення сільських жінок до виробництва аг-
ропродукції, а нині орієнтуються на накопичення
та використання прихованих знань і досвіду у
сфері приготування домашніх продуктів харчу-
вання. Зазначимо, що крім цих двох типів, мар-
кетингові кооперативи були також створені за
програмою LEADER. Сучасні маркетингові коопе-
ративи нині орієнтуються на надання агроеколо-
гічних послуг. Водночас у Греції немає коопера-
тивів із виробництва продукції непродовольчого
характеру [10].

Висновки

Маркетингові кооперативи у провідних
країнах світу реалізують різні напрями діяль-
ності, що зумовлено їхньою орієнтацією на
вимоги та потреби ринку і відповідно пропо-
зицією високоякісних продуктів харчування та
залученням фермерів до різних видів сільсько-
господарської діяльності й послуг. Сучасні
фермерські маркетингові кооперативи зорієн-
товані на забезпечення сталого розвитку
сільської місцевості, якості й безпечності
продуктів харчування. Фермери створюють
нові види діяльності й розвивають нетради-
ційне та спеціалізоване виробництво. Це, з
одного боку, створює основу для формуван-
ня нових видів кооперації, з другого — бага-

то кооперативних ініціатив сприяє захисту
навколишнього природного середовища і під-
триманню рівня зайнятості в сільськогоспо-
дарському секторі та сільських регіонах.
Використання практики організації марке-

тингової діяльності на кооперативних заса-
дах у роботі агропідприємств є об’єктивною
необхідністю, що дасть змогу реалізувати
конкурентні переваги через поєднання гнуч-
кості спеціалізованих малих і середніх ви-
робників із масштабністю великих компаній,
забезпечити доступ кооперативних сіль-
ськогосподарських виробників до нових ринків,
використати нові технології і засоби вироб-
ництва.
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Cторінки історії

Вступ. Здавна Україна була аграрною краї-
ною, яка експортувала продукцію сільського
господарства, забезпечуючи продуктами харчу-
вання населення сусідніх країн. Жорстоке без-
оплатне вилучення сільськогосподарської про-
дукції у селян, яке здійснювалося в рамках
політики «воєнного комунізму» протягом 1919–
1920 рр., призвело до голодомору 1921–1922 рр.
на українських землях, зокрема у південних гу-
берніях. Однією з найголовніших засад політи-
ки того часу у сфері господарювання було при-
душення приватної ініціативи. Лише загрозлива
перспектива подальшого руйнування еко-
номіки, що могло призвести до соціального ви-
буху, змусила керівництво країни відмовитися
від «воєнного комунізму» і запровадити так зва-
ну нову економічну політику (НЕП) на базі част-
кового відновлення буржуазних суспільних
відносин.
Мета дослідження — вивчити соціально-

економічні умови в Україні, що існували в пері-
од діяльності Сільськогосподарського науково-
го комітету України, який передував створенню
Науково-консультаційної ради НКЗС УСРР як
науково-організаційних осередків сільськогос-
подарської дослідної справи в Україні.
Методика проведення дослідження. До-

слідження ґрунтується на принципах історичної
достовірності, об’єктивності, системності та
комплексності. Використано загальнонаукові
(аналіз, синтез, типологізація), міждисциплі-
нарні (структурно-системний) та власне істо-
ричні (проблемно-хронологічний, порівняльно-
історичний та ін.) методи, а також методи дже-
релознавчого та архівознавчого аналізу.
Результати дослідження. У сільському гос-

подарстві радянської України нова економічна
політика розпочалася з уведення продподатку,
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політи и Уряд в доб НЕП та соціально-
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який фіксував частку продукції, що належала
державі, а решта — селянській родині. Водно-
час створювалися умови для приватної ініціа-
тиви у сфері сільськогосподарського виробниц-
тва через запровадження ринку сільськогос-
подарської продукції. Введення ринкових
відносин в економіці розпочалося з налагод-
ження обміну між містом і селом, що сприяло
створенню внутрішнього національного ринку
як системи відносин між виробником і спожи-
вачем. Надлишок виробленої продукції давав
можливість експортувати її на зовнішні ринки,
а брак певних видів товарів спричиняв увезен-
ня їх з-за кордону. Співвідношення обсягів віт-
чизняного та промислового продукту визнача-
ло зміст експортно-імпортних операцій, а най-
головніше — роль української економіки на
світовому ринку [1].
Одним із найважливіших напрямів розвитку

економічної сфери українського села був коо-
перативний рух, який сприяв спрощенню про-
цесу виробництва та збуту продукції. Коопера-
тивні об’єднання в українському селі відомі ще
з ХІХ ст., коли селяни об’єднувалися для спіль-
ного обробітку землі та реалізації своєї про-
дукції. Було вирішено скористатися з цієї тра-
диції для запровадження та розбудови так зва-
ної комуністичної системи суспільних відносин
серед сільгоспвиробників, проте кооперативи
відрізнялися від колективних господарств ме-
тою створення і принципом функціонування.
Для кооперативів головною метою було спіль-
не виробництво та збут продукції при збереженні
приватної власності на засоби виробництва, а
створення колгоспів передбачало усуспільнен-
ня засобів виробництва з метою знищення при-
ватної власності як економічної категорії у сис-
темі соціалістичного господарювання.
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Українське село
в добу НЕПу 1922–1929 рр.

Найголовнішим, що відрізняло українського
селянина — члена кооперативу доби нової еко-
номічної політики — і колгоспника був спосіб їх-
нього мислення. Перший мислив як підпри-
ємець, мета якого виробити продукцію, щоб її
реалізувати заради отримання прибутку, а дру-
гий мав працювати заради того, щоб не помер-
ти з голоду. Відповідно продуктивність праці
члена сільськогосподарського кооперативу і
колгоспника принципово відрізнялася не на ко-
ристь останнього. Злам світоглядної системи
підприємницької активності українського селян-
ства здійснювався через його фізичне знищен-
ня, адже українське селянство не сприймало
самої ідеї абсолютного колективізму.
Однією з найефективніших форм самоорга-

нізації українського селянства 20–30-х років
ХХ ст. були селянські товариства взаємодопо-
моги, які у видозміненому вигляді перейшли з
дорадянської доби. Селяни охоче допомагали
одне одному не лише в організаційних питан-
нях, а й матеріально, створюючи для цього
спеціальні фонди і спілки. У ці фонди селяни з
власної волі відкладали, головним чином, част-
ку надлишків сільськогосподарської продукції
для матеріальної підтримки бідніших селянсь-
ких господарств. Гуманне ставлення українців
одне до одного було і залишається невід’єм-
ною фундаментальною складовою національ-
ної моралі, яка значно краще збереглася у тра-
диційному середовищі селянства, ніж серед
жителів новостворених або швидкозростаючих
українських міст.
Характерною рисою аграрної політики ра-

дянського Уряду в Україні було нерозуміння
економічних, національних особливостей роз-
витку суспільства: традицій одноосібного госпо-
дарювання, розгалуженого кооперативного ру-
ху. Принципи аграрної політики, властиві для
Росії, автоматично переносилися в Україну.
Засновані на принципі абсолютної рівності ко-
муни привнесли розбрат у селянське середо-
вище, а робітничі загони, направлені в села,
здійснювали продрозкладку, спричинили зброй-
ний опір селянства. Перехід до нової економіч-
ної політики в українському селі за умов ут-
вердження адміністративно-командної системи
«воєнного комунізму» не мав чітко окресленої
програми.
Тому Уряд, запроваджуючи НЕП, передусім

замінив продрозкладку продподатком, про що
було оголошено на Х з’їзді РКП(б) 15 березня
1921 р. Загалом з уведенням продподатку збо-
ри із селян зменшилися на 20%. Матеріальна
зацікавленість у збільшенні виробництва стала
однією з головних рушійних сил відбудови сіль-
ського господарства. Постановою з’їзду перед-
бачалися пільги селянам, які розширювали по-
сівні площі, підвищували продуктивність своєї

праці. Адже село на початку 20-х років ХХ ст.
переживало кризу, недосів зернових у 1920 р.
становив 15%.
При оподаткуванні селян влада певною мі-

рою сприяла селянам: бідняцькі господарства,
які мали менше десятини землі, звільнялися
від податку, дрібні землевласники (середняцькі
господарства) отримували цільові позики для
купівлі реманенту та худоби, а заможні селяни
сплачували завищений продподаток. За нових
умов зміцнюються товарно-грошові відносини,
а на зміну карткам приходять гроші — «чер-
вонці». Постановою РНК УСРР у квітні 1921 р.
товарообмін скасовується. Відновлюється сіль-
ськогосподарська кооперація, для її керівницт-
ва створюється відповідна рада, а на місцях
діють відповідні обласні та районні ради.
Товариства постачали селу машини, рема-

нент, добрива, сортове насіння, створювали
пункти переробки та збуту продукції. Типовий
торговий кооператив у селі продавав товари
широкого вжитку, де ціни були еквівалентні
вартості пшениці, жита, головною «валютою»
для селян був хліб. Зі зростанням товарного
виробництва на селі рівень споживання підви-
щується. Сільські кооперативи надавали чле-
нам кооперативів послуги з молотьби та очис-
тки зерна. Лише у 1924 р. їх чисельність збіль-
шилася втричі і становила 24450. Набули
поширення спеціалізовані кооперативні об’єд-
нання, такі як «Всеукраїнська спілка скотарської
і молочної кооперації», «Добробут», «Укрсіль-
цукор», «Кооптах», «Плодоспілка», а в 1925–
1926 рр. у кооперативні буряківничі товариства
об’єдналося 92,6% селянських господарств.
Одним із напрямів розвитку кооперації була
система договорів між державними та коопера-
тивними організаціями і селянами, згідно з яки-
ми на сільськогосподарську продукцію встанов-
лювалися диференційовані ціни. Крім того, ви-
сокоякісну сільськогосподарську продукцію
почали експортувати і за кордон. У результаті
селяни отримали 40–50% додаткових прибутків.
Важливим чинником у підвищенні продуктив-

ності сільського господарства було надання
селянам свободи вибору форми землекористу-
вання націоналізованою землею. Селяни вико-
ристовували колективну (1,1%), общинну (2,6%)
та надільну (64,5%) форми користування. На
відміну від Росії, де переважала найдавніша і
найпримітивніша форма землекористування, в
Україні була більш поширеною надільна фор-
ма господарювання: розмір загальних наділів
коливався від 0,5 десятини (бідняцьке госпо-
дарство) до 3 (середняцьке господарство) на
одного члена сім’ї, хоча нерідко родини, які
мали 5–6 десятин землі, вважалися куркульсь-
кими. Хуторська, чи відрубна, форма господа-
рювання найбільшого поширення набула у Ко-
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ростенському, Волинському, Київському, Бер-
дичівському, Черкаському та Полтавському ок-
ругах. Влада всіляко підтримувала перехід до
багатопільних сівозмін у землеробстві [6].
Відповідно до Земельного кодексу в Україні

формувалися земельні громади — господар-
ські об’єднання селянських господарств з ме-
тою регулювання земельних відносин, доціль-
ного використання земельних угідь, контролю
за їхнім розподілом, але вони не виконували
адміністративних функцій. На 1 жовтня 1927 р.
в Україні вже було 10 тис. земельних громад.
Згідно з постановою ХV з’їзду ВКП(б) у грудні
1927 р. обмежувалася, а 1929 р. ліквідовува-
лася практика хуторського, чи відрубного, гос-
подарювання невисланих і нерозкуркулених ху-
торян. Земельні громади в процесі суцільної
колективізації також ліквідували, а їх права пе-
редали сільрадам.
У перші роки НЕПу формування державно-

го продовольчого фонду тісно перепліталося з
податковою політикою, оскільки у зв’язку з ін-
фляцією податок сплачувався натурою, і навіть
одиниці його виміру так і називалися «житні
одиниці». Відсутність у держави більш-менш
значних запасів хліба змушувала його попов-
нювати. У перші роки НЕПу це здійснювалося
передусім через скорочення строків сплати по-
датку. Однак подібні дії влади призводили до
негативних наслідків.
Протягом 1925–1926 рр. знижувався сільсь-

когосподарський податок, розширювалися пра-
ва селян на оренду землі та наймання робо-
чої сили. Для зміцнення селянського землеко-
ристування відповідно до постанови ВУЦВК і
РНК УСРР від 27 травня 1926 р. передбачало-
ся виділити селянам 25% Держлісфонду, час-
тину якого дозволялося перевести в сільгосп-
угіддя, і навіть ріллю. У період НЕПу на селі
значного розвитку набуло підприємництво, по-
ширювалися промислово-виробничі форми гос-
подарювання. Активно діяли такі виробництва,
як кушнірство, пошиття одягу та взуття, у пів-
денних і центральних регіонах у кожному селі
працювали олійниці, крупорушки, парові, віт-
ряні та водяні млини. Таких підприємств на селі
у другій половині 20-х років ХХ ст. налічувало-
ся близько 200 тис.
Масовий продаж зерна восени призводив до

значного падіння цін на нього. Це передусім
негативно відбивалось на добробуті середньо-
го та біднішого селянства, яке вело, в основ-
ному, монокультурне господарство, здебільшо-
го зернове. Тому, щоб сплатити податки та інші
обов’язкові платежі, вони змушені були прода-
вати зерно саме восени. Водночас більш за-
можне селянство, яке вело багатогалузеве гос-
подарство, мало змогу розраховуватися з дер-
жавою, продаючи іншу сільськогосподарську

продукцію, або за рахунок несільськогосподар-
ських заробітків, притримуючи хліб до весни,
коли ціни на нього істотно підвищувались. Та-
ким чином, з одного боку, податкові надходжен-
ня не створювали очікуваного впливу на розмір
хлібних запасів держави, а з другого — прак-
тичні справи Уряду, які йшли врозріз з декла-
раціями щодо підтримки всього трудящого се-
лянства, зменшували й так низький його авто-
ритет на селі.
Улітку 1924 р. ринкові ціни почали швидко

зростати завдяки форсуванню хлібозаготівель
з боку держави. У серпні середня ціна пуда
жита по Україні перевищила 1 крб, а на пше-
ницю дійшла до 1 крб 50 к. — 1 крб 80 к. На-
магаючись стримати зростання цін, 1 вересня
1924 р. рішенням Української економічної на-
ради для державних економічних організацій
були запроваджені так звані лімітні ціни, тобто
такі, вище за які вони не мали права сплачу-
вати за хліб, який купували у селян. Вищі ціни
вважалися «спекулятивними». Лімітні ціни ви-
значалися центром і часто не враховували
місцевих умов. Так, за лімітної ціни 1,18 крб за
пуд пшениці ринкова ціна становила 1,86 крб.
Восени 1924 р. на ринках Київщини жито кош-
тувало 70 к. за пуд, а навесні ціна піднялася
до 3 крб.
Своєрідним способом вилучення у селян

зерна можна вважати зернові позики, які нада-
валися державним організаціям. Вони надава-
лися навесні, коли ціни на зерно були високи-
ми, і часто надавалася за цінами вищими, ніж
ринкові, а повертати їх селяни були зобов’язані
восени, коли ціни на хліб падали. Внаслідок та-
кого коливання цін селяни змушені були про-
давати зерна у 6–7 разів більше, ніж вони бра-
ли в борг, тобто фактично селяни платили 600–
700% від суми позики (в натуральному
обрахуванні). Для порівняння: відсоток за кур-
кульськими «лихварськими» позиками становив
300–400%.
Встановлення монополії на хлібному ринку

дало змогу все ж таки значно знизити ціни як
ринкові, так і заготівельні. У квітні — червні
1926 р. вони знизилися порівняно з листопа-
дом — груднем 1925 р. на пшеницю — з 1 крб
2 к. до 1 крб 18 к. за пуд, на овес — з 62 к. до
60 к. Тоді як в усі попередні роки навесні ціни
різко підвищувались. Ще більш різко впали за-
готівельні ціни. У 1926–1927 рр. розрив між ці-
нами державних заготівельних організацій в при-
ватному секторі становив 55%, у 1927–
1928 рр. — уже 75%. Ціни на зерно навіть пе-
рестали покривати затрати на його виробництво.
Для селян питання цін на хліб було принци-

повим, вирощування зерна становило для них
сенс землеробства. З 1924 р. ціни на нього
встановлювала держава. Лімітована ціна вста-
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новлювалась як для державних, так і коопера-
тивних організацій. Розрив між ринковими та
лімітованими цінами постійно зростав, і в 1928–
1929 рр. вони зросли в 4 рази. Одночасно зро-
стала диспропорція цін на промтовари та зер-
но. Ціна плуга була еквівалентною вартості 24
пудів пшениці, тим часом як у 1913 р. — 6 пу-
дів. Ця диспропорція отримала влучну назву
«цінові ножиці». У результаті держава отрима-
ла значні додаткові кошти, які постійно зроста-
ли. У 1924 р., купуючи промислові товари, се-
ляни переплатили близько 50 млн крб. Загалом
завдяки цим «ножицям» селянство щорічно пе-
реплачувало суму, яка дорівнювала майже по-
ловині його платоспроможного попиту.
Селяни не хотіли продавати зерно за дер-

жавною ціною і вимагали її підвищення. Пла-
нові заготівлі зерна різко скорочувалися, навіть
його експорт зменшився з 3 млн т до 344 тис. т,
а позапланові заготівлі були фактично заборо-
нені. Так, у 1923–1924 рр. в Україні працювало
14 державних хлібозаготівельників, у 1925–
1926 рр. — усього 4 (Укрмут, Росторг, Хлібо-
продукт, Держбанк). У 1927 р. було створено
нову державну хлібозаготівельну організацію,
яка стала монополістом у цій справі, — Укрхліб.
В умовах ведення економіки взагалі та сіль-

ського господарства зокрема за принципово
новими формами і методами виключного зна-
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чення набувало питання організації та веден-
ня сільськогосподарської науки. Інший характер
господарювання на селі ставив нові завдан-
ня перед сільськогосподарською дослідною
справою. Зміцнення радянської влади в Україні
у 20-х роках ХХ ст. і деяка економічна стабілі-
зація дали змогу їй приділити певну увагу про-
блемам науки взагалі та сільськогосподарській
зокрема. Координаційним центром галузевої
науки став створений у 1919 р. Сільськогоспо-
дарський науковий комітет України, на який
було покладено завдання організації та веден-
ня сільськогосподарської науково-дослідної
справи, що відповідала б вимогам відбудовно-
го періоду пореволюційного та повоєнного ча-
су. З проголошенням Урядом курсу на рекон-
струкцію сільського господарства країни виник-
ла нагальна потреба в її сучасному науковому
супроводі.
Після ліквідації Сільськогосподарського на-

укового комітету України 1 жовтня 1927 р. На-
уково-консультаційна рада завершила справу
реорганізації наукового осередку НКЗС, зайня-
лася розв’язанням проблем української сіль-
ськогосподарської науки в роки докорінних соці-
ально-економічних змін — індустріалізації, ко-
лективізації, а також істотних подій в науковій
сфері взагалі та аграрній науці зокрема, пов’я-
заних з її інститутизацією.
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Отже, економічна політика Уряду в Україні
в роки НЕПу мала своїм головним завданням
упровадження в господарську практику ідеї
усуспільнення засобів виробництва. Чим і по-
яснюється часткове відродження ринкових
відносин, які жорстко контролювалися й об-
межувалися органами державної влади. За по-
зитивних для економіки починань обмежува-
лася приватна ініціатива та проголошував-
ся пріоритет задоволення соціальних потреб

Висновки

робітників, що призводило до пошуку способів
прихованого пограбування селян, а коли ідео-
логічне підґрунтя для зрівняння всіх селян бу-
ло готове, то НЕП згорнули в адміністратив-
ний спосіб. Основним напрямом діяльності на-
уково-організаційних осередків у ці роки було
спрямування науково-дослідної роботи на ви-
конання завдань реконструкції та функціону-
вання сільського господарства на колектив-
них засадах.
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Наведено рез льтати досліджень з вивчення
вплив мов тримання ремонтних свино
під час вирощ вання на їхню інтенсивність рост
до пар вально о ві .

Одним зі способів підвищення репродуктивної
здатності свиноматок є вдосконалення вирощу-
вання ремонтного молодняку. Доведено, що на
відтворну здатність ремонтних свинок істотно
впливають умови утримання і швидкість їхнього
росту в період вирощування. За даними багатьох
дослідників [1, 6, 7], створення для ремонтних
свинок оптимальних умов вирощування позитив-
но впливає на їхній фізіологічний стан, сприяє
подальшому підвищенню продуктивності свино-
маток і продовжує строк їх використання.
Дослідники [3, 5] зазначають, що свинки, які

характеризувалися високою інтенсивністю росту
під час вирощування, мали кращі показники про-
дуктивності в подальшому. Отже, на сучасному
етапі інтенсифікації свинарства потрібно приділя-
ти значну увагу утриманню ремонтних свинок,
враховуючи закономірності їх росту у період ви-
рощування, що дасть змогу підвищити репро-
дуктивні якості свиноматок.
Мета досліджень — вивчення інтенсивності

росту ремонтних свинок великої білої породи за-
лежно від умов утримання під час вирощування.
Матеріал і методика досліджень. Науково-

господарські дослідження проводили в умовах
ТОВ «Дніпро-гібрид» П’ятихатського району Дніп-
ропетровської області.
Для реалізації поставленої мети було відібра-

но у віці 2-х міс. 150 ремонтних свинок великої
білої породи, з яких сформували 3 групи, по 50 гол.
у кожній (табл. 1). У контрольній групі свиней ут-
римували на бетонній підлозі, де 70% — суціль-
на бетонна підлога, 30% — решітчаста. У ІІ до-
слідній групі тварин утримували на щілинній під-
лозі. Свинок ІІІ дослідної групи утримували на
глибокій тривало незмінюваній підстилці. Підстил-
ковим матеріалом була солома, яку додавали
щодня, з розрахунку 0,8 кг на 1 гол. Площа станків,
у яких утримували піддослідних тварин, була од-
наковою, і з розрахунку на 1 гол. становила 1,7 м2.
Основний період досліду тривав протягом 170

днів. Упродовж досліду проводили облік зростан-
ня живої маси ремонтного молодняку та обчис-
лювали її середньодобовий приріст.
Результати досліджень опрацьовано методом

варіаційної статистики [4] з використанням пер-
сонального комп’ютера та програми Microsoft
Excel.
Результати досліджень. Динаміка зміни жи-

вої маси ремонтних свинок свідчить про нерів-
номірність їх росту у різні вікові періоди життя
(табл. 2). Так, якщо піддослідні поросята на по-
чатку і в кінці зрівняльного періоду (61–70 діб)
мали близьку живу масу, то в основний період
(71–240 діб) за цим показником вони помітно різ-
нилися.

І (контрольна) 50 Бетонна підлога* Бетонна підлога
ІІ (дослідна) 50 » Щілинна підлога**
ІІІ      » 50 » Глибока підстилка
* Зона відпочинку і моціону (70%) — бетонна, зона випорожнення (30%) — решітчаста; ** Зона відпочин-
ку, моціону і випорожнення (100%) — решітчаста.

1. Схема дослід

Кількість тварин, гол. Основний період (170 діб)Зрівняльний період (10 діб)Група
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СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Вплив умов утримання
на показники росту ремонтних свинок

відповідно на 8,9 і 9,5%, ІІ групи (Р<0,01) — на
3,5–3,9%.
Різницю за живою масою виявлено у молод-

няку і у 8-місячному віці, яка становила відповід-
но 8,8% (Р<0,001) і 4% (Р<0,001), тобто свинки,
вирощувані на глибокій підстилці, за цим показ-
ником перевищували тих, яких утримували на
щілинній підлозі, на 4,6% (Р<0,001).
У ремонтних свинок за різного утримання від-

повідно до змін живої маси змінювались і серед-
ньодобові прирости живої маси (рисунок).
За основний період досліду (71–240 діб) се-

редньодобовий приріст живої маси у ремонтних
свинок ІІІ групи, яких вирощували на глибокій
підстилці, був на 10,8% (Р<0,001) вищим порівня-
но з молодняком контрольної групи, тоді як у ІІ
групі, де свиней вирощували на щілинній підлозі,
— на 5% (Р<0,001).

Вирощування ремонтних свинок у примі-
щенні з регульованим мікрокліматом на щі-
линній підлозі та на глибокій тривало неза-
мінюваній солом’яній підстилці порівняно з ут-

Висновки

риманням на бетонній підлозі збільшує їхню
живу масу у 8-місячному віці відповідно на 4 і
8,8% і середньодобові прирости живої маси —
відповідно на 5 і 10,8%.
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  60 18,7±0,11 18,4±0,11 18,6±0,09

  70 23,8±0,14 23,6±0,11 23,9±0,11

  90 34,0±0,19 34,4±0,14 34,7±0,15**

120 50,2±0,26 51,4±0,27** 52,8±0,26***

150 67,9±0,51 71,6±0,50** 74,5±0,39***

180 90,7±0,84 93,9±0,74** 98,8±0,68***

210 106,5±0,98 110,7±0,89** 116,6±0,91***

240 122,9±1,04 127,8±0,96*** 133,7±1,01***

** Р<0,01; ***Р<0,001 порівняно з контрольною групою.

2. Жива маса піддослідно о ремонтно о молодня

І ІІ ІІІ

Група
Вік, діб

Середньодобові прирости живої маси ре-
монтних свино : — І онтрольна; —
ІІ дослідна; — ІІІ дослідна

С
ер
ед
нь
од
об
ов
ий

 п
ри
рі
ст

, 
г

Період, діб

60–70 71–90 91–120 121–
150

151–
180

181–
210

211–
240

71–240

У 180–210-добовому віці свинки ІІІ групи за
живою масою переважали контрольних (Р<0,001)



85Вісник аграрної наукисічень 2012 р.

АННОТАЦИИ

Влизло В.В., Салыга Ю.Т. Проблемы биологичес-
кой безопасности применения пестицидов в Укра-
ине//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 1. —
С. 24–27.
Проведен анализ современного состояния эколо-
гической и биологической безопасности использо-
вания пестицидов в агропромышленном секторе
Украины. Затрагиваются проблемы их законода-
тельного регламентирования, применение фаль-
сифицированных, непригодных и запрещенных
пестицидов. Акцентировано внимание на пробле-
ме применения нейротоксических пестицидов, в
частности препаратов на основе хлорпирифоса и
карбофурана и необходимости их скорейшего зап-
рета в Украине.

Заришняк А.С., Балюк С.А., Лесовой Н.В., Кома-
ристая А.В. Баланс гумуса и питательных ве-
ществ в почвах Украины//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 1. — С. 28–32.
Приведены результаты расчета баланса гумуса в
почвах Украины за отдельные периоды с 1961 по
2010 г. Баланс гумуса в почвах постоянно отри-
цательный и колеблется в пределах 250–30 кг/га
в зависимости от системы земледелия и уровня
применения удобрений. Баланс питательных ве-
ществ в почвах определен за период с 1971 по
2010 г.

Цвей Я.П., Иванина В.В., Цебро Ю.Н., Петро-
ва Е.Т., Одреховский А.Ф., Дубовой Ю.П., Клим-
чук С.Н. Баланс элементов питания в зерно–свек-
ловичном севообороте в зависимости от системы
удобрения//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 1. — С. 33–37.
Освещено состояние баланса элементов питания
в свекловичных севооборотах при разных систе-
мах удобрения после 3-х ротаций. Увеличение
севооборотной нормы минеральных удобрений
вдвое к N100Р132К132 на 1 га пашни на фоне гноя
через 10 лет применения обеспечило положитель-
ный баланс азота (+12 кг/га), фосфора (+108 кг/га)
и калия (+70 кг/га).

Тонха О.Л. Молекулярно-генетическая оценка про-
кариотного комплекса чернозема типичного//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 1. — С. 38–40.
Проведена молекулярно-генетическая оценка
прокариотного комплекса чернозема типичного, от-
мечены его изменения под влиянием разных
видов возделывания и удобрения почвы. Дока-
зано, что обработка почвы, влияя на поступле-
ние и распределение питательных остатков и
удобрений, физико-химические и физические па-
раметры почв, изменяет показатели и строение
филотипичного многообразия почвенных микроор-
ганизмов.

Кирик Н.Н., Ковалышин А.Б., Ковалышина А.Н.
Формирование микофлоры зерна пшеницы озимой
в разные фазы развития//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 1. — С. 41–43.
На пшенице озимой в разные фазы развития изу-
чали заселение семян микромицетами. Определи-

ли видовой состав микофлоры зерна, а также типы
болезней, вызываемые ею. Установлено, что се-
мена в каждой фазе своего формирования харак-
теризуются определенным набором грибных орга-
низмов.

Рудник-Иващенко О.И., Каражбей Г.Н. Состояние
и перспективы сортовых ресурсов подсолнечника
в Украине//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 1.
— С. 44–47.
Проведены исследования по квалификационной
экспертизе сортов подсолнечника на пригодность
к распространению. Показана за последние 5 лет
динамика урожайности и качества культуры сор-
тов, занесенных в Государственный реестр сор-
тов растений, пригодных к распространению в Ук-
раине, а также соотношение количества отече-
ственных и иностранных сортов.

Ибатуллин И.И., Отченашко В.В. Выращивание
перепелов при скармливании комбикормов с раз-
личными уровнями кальция и фосфора//Вісник аг-
рарної науки. — 2012. — № 1. — С. 48–51.
Исследованы изменения в продуктивности молод-
няка перепелов породы фараон при скармливании
комбикормов с разными уровнями кальция и фос-
фора. Наиболее высокие приросты живой массы
наблюдались у перепелов при потреблении ком-
бикормов с уровнями общего и доступного каль-
ция, соответственно 1 и 0,38%, общего и доступ-
ного фосфора соответственно 0,6 и 0,30%.

Мельник П.А., Зеля А.Г., Андрийчук Т.А.,
Крым И.В., Семенчук В.Г. Состояние селекции
картофеля на устойчивость к возбудителям каран-
тинных болезней//Вісник аграрної науки. — 2012.
— № 1. — С. 52–55.
Приведены материалы по оценке и отбору новых
селекционных сортообразцов картофеля, стойких
к возбудителю рака, фомозу, бурой бактериальной
гнили, вирусам картофеля, а также методики их
оздоровления от вирусной инфекции методом
культуры  апикальных меристем.

Шкавро Н.Н., Дробязко О.В., Бойко Е.А., Россо-
ха В.И., Ткачик Т.Э. Полиморфизм гена каппа-
казеина разных популяций крупного рогатого ско-
та//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 1. —
С. 56–58.
Проведена оценка структуры популяций красной
степной, украинской черно-пестрой и симменталь-
ской пород крупного рогатого скота по гену каппа-
казеина. Подавляющее большинство составляли
животные с генотипом АА, что свидетельствует о
высокой молочной продуктивности исследованных
пород. Значительным количеством животных —
носителей В-аллеля гена каппа-казеина характе-
ризуется исследуемая популяция красной степной
породы — 19%.

Копылова К.В. Генетическая структура быков раз-
ных пород крупного рогатого скота по ISSR-мар-
керам//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 1. —
С. 59–60.
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Проведена оценка быков по мультилокусному
межмикросателлитному полиморфизму 24 пород
крупного рогатого скота. По 4-м ISSR-маркерам
обнаружен 81 амплифицируемый фрагмент ДНК
разной длины. Анализ генетической структуры по
ISSR-маркерам свидетельствует о возможности их
использования для оценки характера межпород-
ной дифференциации.

Почерняев К.Ф., Артюх В.Г. Чистопородность
свиней и методы ее контроля//Вісник аграрної на-
уки. — 2012. — № 1. — С. 61–62.
Митохондриальные гаплотипы, обнаруженные у
некоторых формально чистопородных свиней по-
род крупной белой, дюрок и ландрас, свидетель-
ствуют о их гибридном происхождении. На осно-
вании полученных данных предлагаем внести из-
менения в закон Украины о племенном деле в
отношении четкого определения чистопородных и
гибридных свиней, а племенное поголовье оцени-
вать по всем специфическим характеристикам
породы.

Смаглий В.И. О силе Кориолиса для лопатки
с горизонтальной и наклоненной осью вращения
//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 1. —
С. 63–66.
Установлено, что сила Кориолиса не зависит от
угла наклона оси вращения, а развиваемая ею
мощность всегда равна сумме мощности, разви-
ваемой центробежной силой частицы на ее дви-
жение вдоль лопатки, и мощности, расходуемой
на изменение круговой тангенциальной скорости
движения частицы при ее переходе на другой ра-
диус вращения.

Медведев В.В. Относительно источников финан-
сирования мероприятий по охране и повышению
плодородия почв//Вісник аграрної науки. — 2012.
— № 1. — С. 67–69.
Рассмотрены источники финансирования меро-
приятий по охране и повышению плодородия почв,
основным из которых является специальный
фонд, который формируется за счет действия за-
кона о плате за землю. Учитывая неблагоприят-
ное состояние земельных ресурсов, предла-
гается не приостанавливать его действие, что
ежегодно применяют Кабинет Министров и Вер-
ховный Совет Украины. Обоснованы предложе-
ния по оптимизации нормативной базы закона, пе-
речень обязательных мероприятий, осуществ-
ляемых за счет бюджета, и предварительный

минимальный объем ежегодных инвестиций.

Вербицкий С.Б., Тесленко Л.П., Шугай М.А. Ор-
ганизационно-научные основы производственного
контроля на молокоперерабатывающих предпри-
ятиях//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 1. —
С. 70–73.
Молоко и молочные продукты являются благопри-
ятной средой для развития микроорганизмов, в
том числе вредных, поэтому на молокоперераба-
тывающих предприятиях следует внедрять систе-
мы производственного контроля, предусматрива-
ющие мероприятия в соответствии с планами
HACCP, надлежащий микробиологический конт-
роль и др. В соответствии с поставленной зада-
чей предложена рамочная система производ-
ственного контроля, выделены его задания и оп-
ределены объекты, приведены рекомендации по
разработке и внедрению систем указанного конт-
роля на конкретных предприятиях.

Варченко О.М. Зарубежный опыт диверсифика-
ции деяльности маркетинговых кооперативов//Віс-
ник аграрної науки. — 2012. — № 1. — С. 74–78.
Обобщен практический опыт ведущих стран мира
касательно обеспечения диверсификации дея-
тельности и обоснована необходимость широкой
диверсификации деяльности кооперативов в оте-
чественной практике. Рассмотрены особенности
функционирования двух видов кооперативов: тра-
диционные кооперативы и инновационные формы
классических кооперативов и производственных
организаций.

Присяжнюк Н.В. Украинское село в период НЭПа
1922–1929 гг.//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 1. — С. 79–82.
Представлены результаты изучения социально-
экономической ситуации в украинском селе и со-
ветской политики во время НЭПа в контексте де-
ятельности и реорганизации научно-организаци-
онных центров сельскохозяйственного опытного
дела в Украине — Сельскохозяйственного научно-
го комитета и Научно-консультационного совета.

Грищенко С.Н. Влияние условий содержания на
показатели роста ремонтных свинок//Вісник аграр-
ної науки. — 2012. — № 1. — С. 83–84.
Приведены результаты опытов по изучению вли-
яния условий содержания ремонтных свинок при
выращивании на интенсивность их роста до воз-
раста осеменения.



87Вісник аграрної наукисічень 2012 р.

RESUME

Vlizlo V., Salyga Yu. Some problems of biolo-
gical safety of application of pesticides in Ukraine //
News of agrarian sciences. — 2012. — № 1. —
P. 24–27.
Analysis is made of modern state of ecological and
biological safety of use of pesticides in agro industrial
sector of Ukraine. Problems of their legislative
regulation, application of the forged, unsuitable and
prohibited pesticides are surveyed. Special attention
is given to the problem of application of neurotoxic
pesticides, in particular specimens on the basis of
chlorpyrifos and carbofuran and necessity of their
prompt exclusion for Ukraine.

Zarishniak A., Baliuk S., Lesovoy N., Komaristaya A.
Balance of humus and nutrients in soils of Ukraine
//News of agrarian sciences. — 2012. — № 1. —
P. 28–32.
Results are given of calculation of balance of humus
in soils of Ukraine for the separate periods beginning
from 1961 up to 2010. Balance of humus of soils is
permanently negative and vary within the limits of
250-30 kg/hectare depending on system of farming
agriculture and level of application of fertilizers are
brought. The balance of nutrients of soils is deter-
mined for the period from 1971 up to 2010.

Tsvey Ya., Ivanina V., Tsebro Yu., Petrova Ye.,
Odrehovskiy A., Dubovy Yu., Klimchuk S. Balance
of nutrients in grain-beet crop rotation depending on
fertilizer system//News of agrarian sciences. — 2012.
— № 1. — P. 33–37.
The state of balance of nutrients in beet crop ro-
tations is shown at different fertilizer systems after 3
rotations. The augmentation rotation norms of ferti-
lizers for two times to N100Р132К132 on 1 hectares of
arable land on the background of manure in 10 years
of application has ensured positive nitrogen balance
(+12 kg/hectare), phosphorus (+108 kg/hectare) and
potassium (+70 kg/hectare).

Tonkha O. Molecular-genetic assessment of pro-
kariotic complex of typical black earth//News of ag-
rarian sciences. — 2012. — № 1. — P. 38–40.
Molecular-genetic assessment of pro-kariotic complex
of typical black earth is carried out. Its changes are
registered under the influence of different aspects of
cultivation and fertilizing of soil. It is proved that soil
cultivation, influencing receipt and allocation of nutri-
ent residues and fertilizers, physical and chemical
and physical parameters of soils, changes indexes
and structure of phylo-typical varieties of soil micro-
organisms.

Kirik N., Kovalyshyn A., Kovalyshyna A. Formation
of epiphytic and endophytic mycoflora of grain of
winter wheat in different phases of growing//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 1. — P. 41–43.
Colonization of seeds of winter wheat with micro-
mycetes is studied. Species composition of mycoflora
of grain is determined, and also types of diseases
caused by it. It is determined that seeds in each
phase of their formation are characterized by the
specific set of fungal organisms.

Rudnik-Ivashchenko O., Karazhbey G. State and
perspectives of varietal resources of sunflower in
Ukraine//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 1. — P. 44–47.
Researches are carried out on qualifying expertise of
grades of sunflower on suitability for use. Dynamics
is shown for last 5 years of productivity and quality
of crop of grades included in the State catalogue of
grades of plants, suitable for use in Ukraine, as well
as ratio of quantity of domestic and foreign grades.

Ibatullin I., Otchenashenko V. Growing of quails at
feeding with animal feeds with different levels of
calcium and phosphorus//News of agrarian sciences.
— 2012. — № 1. — P. 48–51.
Changes in productivity of young birds of quails of
the breed Pharaon are investigated at feeding with
animal feeds with different levels of calcium and
phosphorus. The highest increase of alive mass are
observed for quails at use of animal feeds with levels
of the general and disposable calcium accordingly 1
and 0,38%, the general and disposable phosphorus
accordingly 0,6 and 0,30%.

Melnyk P., Zelia A., Andriychuk T., Crym I., Se-
menchuk V. State of selection of potato on resis-
tance to causal organisms of quarantine diseases//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 1. —
P. 52–55.
Materials are given on assessment and selection of
new selection samples of potato, resistant to causal
organism of cancer, phomosis, brown bacterial rot,
viruses of potato, and also procedure of their treat-
ment by a method of crop of apical meristems.

Shkavro N., Drobiazko O., Boyko Ye., Rossoha V.,
Tkachyk T. Polymorphism of a gene of kappa-casein
of different populations of cattle//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 1. — P. 56–58.
The assessment is made of the structure of popu-
lations of Red Steppe, Ukrainian black-motley and
Simmental breeds of cattle on a gene of kappa-ca-
sein. The overwhelming majority is made with animals
with genotype AA that testifies to high milk produc-
tivity of the examined breeds. Significant amount of
examined animals carrying agents of B-allele of a
gene of kappa-casein belonged to Red Steppe breed
(19%).

Kopylova K. Genetic structure of bulls of different
breeds of cattle on ISSR-markers//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 1. — P. 59–60.
The assessment is made of bulls on multi-locus inter-
microsattelite polymorphism of 24 breeds of cattle.
On 4 ISSR-markers it is revealed 81 amplificated
fragments of DNA of different length. Analysis of
genetic structure on ISSR-markers testifies to po-
ssibility of their usage for assessment of character
of crossing differentiation.

Pocherniayev K., Artiuh V. Thoroughbred pigs and
methods of their monitoring//News of agrarian scien-
ces. — 2012. — № 1. — P. 61–62.
Mitochondrial haplotypes found in some formally tho-
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roughbred pigs of breeds Large white, Duroc and
Landrase, testify to their hybrid parentage. On the
basis of the gained data it is suggested to make
changes in the Law of Ukraine «On pedigree matter»
concerning precise determination of thoroughbred
and hybrid pigs, and evaluate pedigree livestock
using all specific characteristics of a breed.

Smagliy V. On Coriolis force for a blade with the
horizontal and tilted rotation axis//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 1. — P. 63–66.
It is fixed that Coriolis force does not depend on an
angle of slope of rotation axis, and power explicated
by it is always equal to the sum of the power ex-
plicated by a centrifugal force of corpuscle on its
moving along a blade, and the power used for chan-
ging circle tangential travelling speed of a corpuscle
at its transferring to other radius of rotation.

Medvedev V. On the sources of funds of measures
on protecting and increasing fertility of soils//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 1. — P. 67–69.
Sources of funds of measures on protecting and
increasing fertility of soils are considered. Main of
such sources is the special fund which is formed on
the basis of the law «On payment for land». Con-
sidering unfavorable state of land resources, it is
offered to use it further. Offers on optimization of
normative baseline of the law, the list of the obligatory
measures realized due to the budget, and preliminary
minimum volume of annual investments are justified.

Verbitskiy S., Teslenko L., Shugay M. Organiza-
tional fundamentals of manufacturing supervision on
milk processing factories//News of agrarian sciences.
— 2012. — № 1. — P. 70–73.
Milk and milk products are the favorable medium for
growth of microorganisms, including harmful. There-

fore on milk processing factories it is necessary to
implement systems of manufacturing supervision
providing measures according to plots of  NACCP,
appropriate microbiologic monitoring, etc. According
to the task in view the frame system of manufacturing
supervision is offered, its aims are secreted and
plants are determined. Recommendations on de-
velopment and implementing systems of the specified
monitoring at the definite factories are brought.

Varchenko O. Foreign experience of diversification
activity of marketing cooperative societies//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 1. — P. 74–78.
The experience of the leading countries of the world
in provision of diversification activity is generalized
and necessity of wide diversification activity of coo-
perative societies in domestic practice is justified.
Features of two types of cooperative societies are
considered: traditional cooperative societies and inno-
vative forms of classical cooperative societies and
industrial establishments.

Prisiazhniuk N. Ukrainian village during NEP (1922–
1929)//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 1. — P. 79–82.
Results are presented of study of social and eco-
nomic situation in the Ukrainian village and the Soviet
policy during NEP in the context of activity and reor-
ganization of science-organizational centers of agri-
cultural experiment work in Ukraine: Agricultural
scientific committee and Scientific-consulting council.

Grishchenko S. Influence of conditions of growing
on growth indexes of repair young pigs//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 1. — P. 83–84.
Results are given of experiences on study of effect
of conditions of growing of repair young pigs on the
intensity of their growth up to the age of fertilization.




