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Шановний Юрію Михайловичу! Ви є членом Національної команди 
експертів із реформування вищої освіти України, автором монографії «Бо-
лонський процес та нова парадигма вищої освіти», яку було видано у 2014 
році, працюєте заступником міністра освіти і науки України. Розкажіть, будь 
ласка, які плани втілено у життя за ці роки? Що вдалося виконати, чого че-
кати освітянам незабаром, а що так і не вдалося? Як змінилася вища освіта 
України за останні роки? 

Що стосується змін у вищій освіті протягом останніх років, вочевидь, що всі 
зміни сконцентровані навколо запровадження нового Закону «Про вищу освіту», 
який було прийнято у 2014 році, з 2015 року його реально імплементують. І в цьому 
процесі є певні успіхи, є певні невдачі. Деякі речі нам уже вдалося, як ми вважаємо, 
значною мірою реалізувати, до реалізації деяких ми тільки приступаємо. Я поч-
ну з основного, що є в Законі «Про вищу освіту». Мова йде про університетську 
автономію в широкому сенсі цього слова, тому що це − практика розвитку світової 
вищої освіти, яка показала, що країни, в яких університети є автономними, як пра-
вило, мають успішні освітянські системи, готують якісних фахівців, там наука на 
високому рівні. Отже, автономія є в центрі наших реформ, які ми проводимо про-
тягом останніх років. Якщо говорити про автономію більш широко, то вона має 
чотири основні складові: академічна, організаційна, кадрова, фінансово-майнова.

Охарактеризую стисло кожну із складових, щоб розуміти, на якому етапі ми 
перебуваємо, які завдання перед нами стоять. Почнемо з академічної автономії. 
Тут наші успіхи найбільші, тому що, дякуючи закону, академічна автономія 
університетів справді широка. В основі академічної автономії є те, що університети, 
згідно із законом, самі розробляють освітні програми, вчена рада університету їх 
затверджує, і міністерство не має жодного впливу на вибір навчальних дисциплін, 
на їхній кредитний вимір, що було характерно для минулих стандартів і для ми-
нулих підходів до змісту освіти. При цьому ми зробили ще один дуже важливий 
shift, як кажемо англійською, з переміщення акцентів – якщо раніше зміст освітньої 
програми «танцював» навколо спеціальності, і освітня програма, яку будували в 
тому чи іншому університеті, мала бути базована на стандартах вищої освіти (на 
ОКХ, ОПП) за певною спеціальністю, що дуже обмежувало автономність, практич-
но унеможливлювало створювання міждисциплінарних освітніх програм, то зараз 
у нас філософія підходу до спеціальності зовсім інша. Ми маємо новий перелік 
спеціальностей, де замість 500, маємо майже 120. Філософія спеціальності полягає 
в тому, що назва спеціальності визначає опис предметного поля, її основне при-
значення − показати позиціювання конкретної освітньої програми на загальному 
освітянському полі. А це означає, що університет самостійно вирішує,  фахівців 
якого профілю і з яким змістом освіти він має готувати. Аж тоді постає питання: а 
якій спеціальності відповідатиме ця освітня програма? Тобто підхід стає знизу довер-
ху − ми починаємо з освітньої програми, а тоді шукаємо їй відповідні спеціальності, 
раніше було все навпаки − була спеціальність і далі ви мусили розробляти освітню 
програму, тобто спеціальність − ніби парасолька, під якою можуть міститися дуже 
різні освітні програми. Одна й та сама освітня програма може бути позиційована  
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в рамках декількох спеціальностей, більше того, ми запровадили новий підхід до 
стандартів вищої освіти, одним з елементів якого є те, що принаймні 50 відсотків 
освітньої програми мають забезпечувати оволодіння нормативними результатами 
навчання і компетентностями, які, власне, і визначають позиціювання цієї програ-
ми. А це означає, що інших майже 50% обсягу можуть бути присвячені результатам 
навчання, притаманним іншим спеціальностям. Тобто ми маємо усі можливості 
для створення міждисциплінарних освітніх програм, навіть у рамках визначеної 
спеціальності. 

Вже сьогодні університети, особливо кращі з них, які реально співпрацюють 
з ринком праці, з професійними асоціаціями, які відслідковують і поточні, і 
перспективні потреби ринку праці, мають можливість запроваджувати нові освітні 
програми, не лякаючись того, що їм хтось зверху, з боку міністерства, скаже, що 
ваша освітня програма не відповідає спеціальності, тому що дуже важко буде до-
вести невідповідність певній спеціальності, хіба що та невідповідність стане зовсім 
очевидною. Я вважаю, що це найбільше досягнення в царині автономії, тобто 
академічна автономія вже стала реальністю для університетів. 

Коли ми подивимося на такі університети, які широко це використовують, 
скажімо, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Український 
Католицький Університет, Київська школа економіки, інші університети, − і 
державні, і недержавні, особливо недержавні, то це вже стає важливим маркетин-
говим інструментом того, чого в нас ніколи не було раніше. У нас ніколи раніше 
університети не вихвалялися тим, що мають якусь особливу освітню програму. 
У минулому університети вихвалялися кількістю академіків, професорів, тим, 
що укладена значна кількість договорів, але ніхто не хизувався освітньою програ-
мою. А зараз це майже основний інструмент маркетингу – університет зацікавлює 
абітурієнта освітньою програмою, яка є тільки у цьому закладі освіти, подвійними 
дипломами, угодамим з іноземними вишами. Це стає особливо помітно влітку, 
коли іде «полювання» на майбутніх студентів. Це дуже добре, тому що так уже дав-
но побудована освітянська Європа, освітянський світ. 

Академічна автономія – це і визнання іноземних кваліфікацій, визнання 
результатів навчання, періодів навчання. Розроблено досить ліберальні процеду-
ри, які дозволяють використовувати інструменти європейського простору вищої 
освіти, а цими інструментами є Європейська кредитна трансферно-накопичувальна 
система (ЄКТС), Додаток до диплома. Існуюча у нас процедура визнання іноземної 
кваліфікації  базується на Лісабонській конвенції про визнання документів про 
освіту, згідно з якою, якщо ви не визнаєте «чужу» кваліфікацію, то маєте довести 
чому.Тому зараз, якщо визнання кваліфікації університет проводить для внутрішніх 
цілей, наприклад, для працевлаштування викладача чи для продовження студен-
тами терміну навчання, то це здійснює сам університет, без вказівок міністерства, 
якихось інших структур чи організацій, тобто всі ці процеси у нас стали дійсно 
європейськими. І тут ми вже інтегрувалися досить глибоко. Це визнає не тільки 
міністерство, а й освітянська спільнота, − академічна автономія у нас на належному 
рівні. 

Другий компонент автономії − організаційний, тобто наскільки держава регулює 
організацію освітнього процесу. Тут, я вважаю, ми також досягли значних успіхів, 
і насамперед тим, що скасували практично всі нормативні акти − це були і поста-
нови Кабміну, і накази міністерства, і різні рекомендації, листи, які змушували 
університети будувати свій освітній процес конкретним шляхом. Зараз ситуація 
змінилася: тепер міністерство не втручається в організацію освітнього процесу у 
вишах. Прикладом є ситуація, що склалася взимку, коли університети, зважаючи 
на наявні фінансові ресурси і погодні умови, оптимізували навчальний графік. Це є 
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один з елементів використання організаційної автономії. Все, згідно із законом і за 
фактом, регулюють внутрішні університетські положення. Інша справа – методична 
допомога, тому що не всі заклади освіти готові до автономії, і є звернення до нас з про-
ханням надати рекомендації, зразки вдалої практикиорганізації освітнього процесу.

Коли я минулого року став заступником міністра, то одним з перших моїх завдань 
було створення Ради проректорів з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків, які займатимуться освітньою та євроінтеграційною роботою, а ці речі зараз 
дуже близькі, тому що вже не можна відокремити, скажімо, функції проректора з 
міжнародних зв’язків від функцій проректора з навчальної роботи, бо міжнародні 
зв’язки охоплюють академічну мобільність. Цю Раду проректорів створено з 50 
проректорів провідних університетів України. Кожні три місяці організовуємо 
зустрічі, під час яких доводимо до відома приклади успішної діяльності закладів 
освіти, дослухаємося до їхніх проблем, створюємо комісії, які розробляють 
нормативні документи. Я знаю із власної практики і з того, що писали і в соціальних 
мережах, і пресі, що в багатьох університетах процес бюрократизації вже вийшов 
далеко за допустимі межі. Наприклад, робоча програма дисципліни, яка колись 
складалась із 5–6 сторінок, а у європейських університетах – з 1–2 сторінок, сьогодні 
у деяких українських університетах мусить мати 80–100. Це тільки робоча програма, 
а ще конспекти лекцій, тести та інше …

Як результат, цей обсяг паперової роботи для доцента чи професора стає 
практично неможливим, плюс 500–600 годин педнавантаження. Про які наукові 
дослідження, про яку активну участь у науковому житті можна говорити? Тому ми 
разом розробили рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчаль-
них дисциплін у закладах вищої освіти. Це було одним з першочергових завдань, 
і заклади освіти отримали рекомендації, на які викладачі мають спиратись під час 
створення комплексу методичного забезпечення. Інша справа, що університетам 
ще самим треба навчитися бути більш сміливими, користуватися організаційною 
автономією з огляду на глобальну мету −  якість підготовки фахівців і якість умов 
для роботи викладачів.

Третій компонент – це кадрова автономія. Тут справа дещо гірша, тому що 
міністерство дотепер затверджує штатний розпис університетів. Ми робимо 
певні кроки − готуємо основу для реалізації реальної кадрової автономії і, влас-
не, цією основою є нова модель фінансування університетів, за якою фінансування 
не прив’язане до кількості студентів, яких набрав університет. Кожен алгоритм 
фінансування обов’язково має в собі певну мотивацію, яка є в основі того алгорит-
му, і якщо фінансування університету базується виключно на кількості студентів, 
то ми маємо розуміти, що для університету це означає будь-якою ціною набрати 
побільше студентів і не зважати на їх якість, бо за кількістю гроші − це неправиль-
на мотивація. Зараз ми хочемо впроваджувати європейські підходи. В Європі вони 
з’явилися на початку 2000-х років, так зване формульне фінансування − фінансування, 
яке базується на індикаторах якості, performance indicators. А цими індикаторами є 
і наукова робота, і міжнародні зв’язки, і зв’язки з ринком праці, і показники працев-
лаштування, і багато іншого. Університет має тепер подивитися на свою стратегію з 
іншого боку і визначитися, чи краще взяти більше студентів, чи краще вкласти кошти 
в науковий проект, чи краще розвинути програми подвійного дипломування, тому 
що з кожного джерела можна отримувати бюджетне фінансування, яке залежатиме 
не тільки від студентів, а й від інших показників. І якщо розвивати ці показники, 
то підвищиться і якість підготовки фахівців, і врешті-решт збільшиться кількість 
студентів. Тобто ми намагаємося закласти нові мотивації у формулу фінансування, 
і відповідно до того, як це буде реалізовано, то і питання кадрової автономії ста-
не зовсім іншим, бо якщо зараз у нас повна прив’язка фінансів до студентів, то є 
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відповідні коефіцієнти співвідношення між кількістю студентів, викладачів, тобто 
алгоритм стає достатньо однозначним і як результат − університет відповідно до 
певних формул створює штатний розпис, який ми перевіряємо і затверджуємо. 
Таким чином, ми сьогодні  на шляху поглиблення кадрової автономії.

Найгірша ситуація на сьогоднішній момент з фінансовою і майновою автономією, 
тому що ті проголошені речі про достатньо вільне використання спецкоштів, 
можливість інвестувати − це все передбачено законом, але нормативну базу не уз-
годжено, зокрема бюджетний кодекс та інші закони. Вже кілька місяців мова йде 
про нову модель економічних відносин у сфері освіти, нею займається перший 
заступник міністра Володимир Віталійович Ковтунець. Розроблено цілу низку 
законопроектів, які містять і зміни до закону про вищу освіту, і зміни до бюджет-
ного кодексу, податкового кодексу і таке інше. Розроблено законопроект, автором 
якого є группа під керівництвом Співаковського Олександра Володимировича, що 
стосується вже іншої моделі управління, яка буде в цій новій економічній моделі. 
Загальна ідея − це зміна статусу університету із суто бюджетної організації, яка 
передбачає контроль з боку держави чи казначейства всіх видатків і персональну 
відповідальність ректора за все, до іншої моделі, коли заклад освіти стає отриму-
вачем бюджету, користувачем бюджету, тобто він і далі отримує гроші від держа-
ви, але вже з елементами корпоративної діяльності, корпоративного управління, 
і ті гроші, що надала держава через бюджет, є під одною системою контролю, а 
гроші, які університет заробив чи отримав у вигляді грантів, під іншою системою 
контролю. Зараз все це зливається в єдиний бюджет, який контролює казначей-
ство, і в університетів «зв’язані руки». Планується надання університету можливості 
створювати інноваційні структури, спільні підприємства, вносити інтелектуальний 
потенціал, якісь майнові речі, щоб керівництво університету могло вирішувати, на 
що краще витратити кошти. Це дуже складне питання. Воно піднімає дуже глибо-
кий пласт проблем, але ми  на шляху до його вирішення. 

Найбільшою проблема сьогодні є відсутність Національного агентства із забезпе-
чення якості вищої освіти, тому що закон дуже велику частину відповідальності про-
писав НАЗЯВО, і те, що зараз НАЗЯВО ще немає, на жаль, створює нам дуже багато 
проблем. Але маємо надію, що на початку вересня ми зможемо оголосити конкурс і 
цей процес перейде у більш конструктивну площину. Дуже важливою для нас про-
блемою є удосконалення процесу атестації наукових кадрів. Це велика проблема. Дуже 
багато непорозумінь пов’язано із плагіатом у вигляді текстових запозичень, крадіжки 
результатів чи ідей, сумнівів щодо наукової новизни матеріалів. Також у цьому процесі 
одним із ключових гравців має бути НАЗЯВО, тому що саме воно акредитуватиме 
спеціалізовані вчені ради, розроблятиме відповідні положення. Але вочевидь, що роль 
міністерства буде не меншою і ми вже зараз готуємо певні рекомендації, певні проекти 
тимчасових положень, поки НАЗЯВО не виконує своїх функцій. Тобто ця проблема – 
складна і ще далеко не вирішена. Хоча створюється враження, що ми все ж таки маємо 
перейти до такої загальноприйнятої моделі в освіті, коли за наукові ступені немає 
ніяких фіксованих надбавок з бюджету, коли присудження наукового ступеня − це спра-
ва університету, коли університет відповідає за якість тих, кому він присудив ті наукові 
ступені. Тобто ми оцю пуповину маємо перерізати. Вона ще тримає нас в старій системі, 
коли диплом кандидата чи доктора є державним, тобто держава гарантує якість, дер-
жава дає доплати, і держава несе відповідальність, а не університет чи певна наукова 
спільнота. З іншого боку, якщо держава такі речі дає, то вона має це і контролювати, а 
з цим контролем погано і спробувати посилити контроль − це безнадійна справа. Тут 
просто потрібно відрізати, і тоді відпаде потреба в такому контролі. Це світова практика 
і ми маємо до неї перейти. Я був би щасливим, якщо б за два-три роки це вдалося зро-
бити, тому що про найближчі півтора роки тут і мова не йде.
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У 2011 році Постановою Кабінету Міністрів України затверджено 
Національну рамку кваліфікацій, але процес її запровадження затягнувся. На 
сьогоднішній день, яка реальна ситуація з визнанням іноземних кваліфікацій, 
чи визнають наші кваліфікації за кордоном?

Рамка кваліфікацій – це наш «боржок» ще з 2011 року. Рамка затверджена, за 
останні три-чотири роки її вже використовують, вона вже має місце в законах «Про 
вищу освіту» та «Про освіту», нові стандарти пишуть із врахуванням вимог рамки 
кваліфікацій, але саму рамку не доведено до завершення. Кінцевим результатом є 
самосертифікація і введення її у відповідні реєстри, коли вона стає видимою на всю 
Європу. Тут у нас ще є над чим працювати, до того ж нам трохи ускладнив роботу 
новий Закон «Про освіту», який змінив рамку кваліфікації, доповнивши її  ще од-
ним рівнем.

Зараз опрацьовується законопроект про фахову передвищу освіту, точніше є два 
законопроекти: один розроблений однією групою народних депутатів, другий − 
іншою, які між собою, так скажемо, концептуально не погоджуються. Я не буду 
зараз заглиблюватися в деталі, але ми сподіваємося до кінця року все ж таки виро-
бити таку позицію, що відповідатиме закону, який позиціонує фахову передвищу 
освіту, який чітко окреслює вимоги переходу границі від невищої освіти до вищої. 
І як тільки ту крапку буде поставлено, це дасть нам можливість досить швидко до-
опрацювати Національну рамку кваліфікацій. Це частина іншої, ще більш значної 
роботи. Мова йде про Національну систему кваліфікацій, яка поєднуватиме 
і академічні, і професійні кваліфікації. Закон «Про вищу освіту» передбачає 
наявність професійного стандарту, але, на жаль, їх зараз тільки почали досить ак-
тивно розробляти в системі професійно-технічної освіти. Ще не дійшло до молод-
шого спеціаліста, до фахової передвищої освіти і, тим більше, до вищої освіти. Тоб-
то є два напрями роботи: перший − це розробка профстандартів, а тут критично 
важливе залучення працедавців, і другий – це розміщення в єдину рамку, щоб ми 
розуміли, на якому рівні академічної кваліфікації їх професійна відповідність, які 
вимоги до академічної складової ставить ця професійна кваліфікація і ще багато 
дуже важливих речей. 

Яка ситуація із затвердженням стандартів для підготовки бакалаврів та 
магістрів? Попередні стандарти скасовано, а нові не затверджено. Розробля-
тимуть стандарти для програм підготовки докторів філософії ті самі науково-
методичні комісії, що готували їх для бакалаврів і магістрів, чи цю роботу 
буде доручено науковим установам?

Щодо стандартів хочу сказати, що більшу частину їх (понад 200) вже розробле-
но, і ми вже почали процеси затвердження, не чекаючи коли запрацює НАЗЯВО.
Сподіваємося, що восени затвердимо їх достатню кількість, крім того, зараз на 
розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроект 8046, на основі якого МОН змо-
же виконувати деякі функції, які покладені законом на НАЗЯВО. У першу чергу нас 
цікавлять функції затвердження державних стандартів. 

Що стосується розроблення стандартів для програм підготовки докторів 
філософії, то у нас науково-методичні комісії створені за спеціальностями, підкомісії 
за певними спеціалізаціями, і логічно, щоб вони розробляли стандарти усіх рівнів. 
Якщо ми будемо створювати окрему комісію, то є загроза розірвати систему 
взаємозв’язків і затягнути час, і найголовніше – потім почнеться конфронтація між, 
наприклад, стандартами магістра і доктора філософії. Тому мені здається, що це 
правильно обраний шлях. Деякі стандарти доктора філософії вже розроблені, тим 
більше, що там освітня частина буде основною і вона невелика. 

АгроТерра  1(4)’2018 Інтерв’ю

7



Юрію Михайловичу! З огляду на Ваш європейський досвід, скажіть, будь 
ласка, чим можна мотивувати студента до навчання? Як забезпечити працев-
лаштування випускників університетів?

Стосовно мотивації студента.  Неможливо мотивувати студента на навчання, 
якщо немає внутрішньої мотивації. Але має місце один важливий момент, який є 
певною особливістю для нашої країни. Мова йде про те, що ми є однією із небага-
тьох країн, яка має 11-річну систему шкільної освіти, тоді коли половина Європи 
має 12, а друга половина –  13 років середньої школи. І тут мова йде не про обсяг 
навчання, не про обсяг знань чи вмінь, тут я хочу звернути увагу на вік, в якому 
приймається відповідальне рішення щодо подальших кроків в освітньому напрямі. 
Між 17 і 19 роками є дуже значна різниця. Якщо люди приймають це рішення в 
19–20, то треба розуміти, що це не дитина, це вже молода людина, яка йде вчитися, 
відповідально ставиться до цього вибору, при цьому це відповідальність і з точки 
зору розуміння суті і дуже часто матеріальна відповідальність. Людина бере креди-
ти для навчання, розуміє, як вона має їх повертати. Тобто головне – не я хочу бути 
інженером чи лікарем, а я готовий ще й взяти певні зобов’язання. В 17 років цьо-
го практично немає, а якщо є, то це абсолютний виняток. У нас батьки приводять 
дітей за руку в університет і кажуть − ми подали заяви. Не молода людина хоче вчи-
тися, а ми подали сім заяв – ось вам і вся мотивація. У перспективі ми розглядаємо 
запровадження інших моделей навчання, використовуючи, власне, ті можливості, 
які надає закон «Про вищу освіту», які надають європейські нормативні документи. 
Наприклад, однією з таких моделей є використання рівня, що називається «молод-
ший бакалавр», який у нас зараз не задіяний, а далі – наскрізний магістр. Як ви 
знаєте, наскрізні магістри зараз є тільки в медицині, ветеринарії та фармації, але їх 
готують відразу після школи. Тобто після школи молода людина вступає до медич-
ного університету на 6 років, і ми маємо не поодинокі випадки, коли після року–
півтора людина бачить, що це не її покликання, але вона вже в цій системі, і бага-
то хто продовжує далі тягнути лямку, щоб родичі не були незадоволені. Тому такі 
медики з них потім і виходять. Це стосується, звичайно, не тільки   медицини, а й 
права, вчительських спеціальностей. Щоб бути вчителем, потрібно мати талант, це 
ніде не перевіряється, це виявляється вже під час навчання, і це є однією з причин, 
які негативно впливають на якість підготовки фахівця. Ми вважаємо, що введення 
рівня «молодший бакалавр» має допомогти вирішити цю проблему, тому що, на-
вчаючись два роки в університеті за цією програмою, молода людина звільниться 
від опіки батьків, стане самостійною. Вона вже була два роки в університеті, 
вона вже жила в іншому психологічному усвідомленні своєї автономності, своєї 
відповідальності і тепер вона вже буде більш виважено приймати рішення: йти чи 
не йти їй на право, медицину чи іншу спеціальність. При цьому ці моделі будують-
ся таким чином, щоб ті два роки навчання були зараховані потім, якщо, наприклад, 
людина вирішить змінити траєкторію. Це означає, що ці два роки забезпечують 
загальні компетентності, які дуже зараз важливі: критичне мислення, комунікативні 
звички, групова робота, аналіз  та інше. Впродовж цього періоду викладатимуться  
дисципліни, які є у всіх освітніх програмах: українська мова, історія, іноземна мова, 
філософія. У Європі, у світі зараз стають популярними програми ліберал артс, коли 
ти просто приходиш у вищу освіту, але без якоїсь професійної орієнтації, так би 
мовити, просто більш розвинутий, більш підготовлений. У них ці програми взагалі 
не прив’язані до спеціальності, після них можеш йти куди хочеш, у нас наразі усі 
програми де-юре прив’язані до спеціальності. Тобто запровадження таких нових 
моделей навчання нових моделей у царині здобуття освіти є тим, над чим ми також 
зараз працюємо. Наприклад, я вірю в те, що найближчим часом таку модель буде 
запроваджено під час підготовки фахівців за спеціальністю «Право», бо там ми вже 
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знаходимося на стадії пілотних проектів. Правнича спільнота і університети вже 
бачать переваги того,  щоб людина за два роки ще раз перевірила своє рішення, 
довела здатність навчатися за такою програмою. Наприклад, у Північній Америці 
всі, хто йде у правничу школу, складають спеціальні тести LSAT. Хто складає їх 
успішно, після отримання ступеня бакалавра допускається до навчання в 3-річній 
правничій школі.  Розумієте, це речі, які ми зараз намагаємося використовувати 
для того, щоби врешті-решт підготувати якіснішого фахівця. 

Як нам працевлаштувати нашого випускника, як його спонукати ?
Питання працевлаштування є комплексним. Отже, почнемо знову ж таки з 

університету. У нас історично склалося, що освітні програми в університетах буду-
вали з кадрового потенціалу, з традицій підготовки, з наявної лабораторної бази і 
таке інше. Це є, так званий, викладачецентрований підхід, який панував, і все ще 
панує не тільки в Україні. Виходячи з потенціалу, ми проектуємо, що будемо готу-
вати певного фахівця, і ми його намагаємося якісно готувати, а потім може вияви-
тися, що ніхто його не купує. Тому зараз в Європі, і не тільки Європі, вже домінує 
студентоцентроване навчання. Спочатку визначаємо, хто нам потрібний. Тут у 
нашій системі освіти основна проблема, яку ми дуже поволі вирішуємо, – залучен-
ня зовнішніх стейкголдерів − працедавців, професійних асоціацій, випускників. У 
вирішенні цього завдання ми тільки на початкових етапах. Більше того, навіть кілька 
місяців тому, з ініціативи першого віце-прем’єра Кубіва Степана Івановича, − ство-
рено міжвідомчу групу, де є представники Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі, Міністерства освіти і науки, професійних асоціацій, працедавців, яка, влас-
не, цю проблему зараз і розглядає – аналізує потреби ринку праці, визначає яким 
чином відслідковувати траекторії працевлаштування випускників: де працюють, 
яким видом діяльності займаються. Тобто ця робоча група вже напрацювала певні 
ідеї. Отже, ми сподіваємося, що протягом осені ми вийдемо на пропозиції проект-
ного типу.

Юрію Михайловичу, чи змінилася в університетах методика навчання, 
адже методи і методики попередніх років морально застаріли. Сьогодні на 
часі електронні освітні ресурси, підручники нового покоління. Врешті-решт 
в університет прийшов інший студент, не той, що навіть 10 років тому.

Якість фахівців залежить не тільки від змісту конкретної освітньої програми, 
не тільки від технологій навчання, про які ви говорите і які багато університетів 
зараз запроваджують. Новітні технології навчання базуються на дистанційних 
технологіях,  е-learning, різних платформах, таких як платформа Прометеус, інших 
масових відкритих онлайн-курсах, за якими ви можете самостійно навчатися. Тобто 
якість освіти залежить і від моделі, яку обирає заклад освіти. Є моделі, які можуть 
працювати, наприклад, у Німеччині, Америці, але не працювати в нас, зважаючи на 
багато різних факторів. Коли говоримо про євроінтеграцію, ми вже розуміємо, що 
потрібно критично враховувати напрацювання інших країн, бо знаємо такі випад-
ки, коли ми просто беремо той інструмент, але в нашому руслі він дає інакший ре-
зультат, і коли починаєш розбиратися, чому так вийшло, то розумієш, що інакше 
й не могло бути, бо той інструмент вимагає зовсім іншого background, зовсім іншої 
передісторії, ментальності тощо. 

Дякую Вам, Юрію Михайловичу, за цікаву та відверту розмову. В перед-
день нового навчального року щиро хочеться побажати Вам здійснення всіх 
планів та починань.

                               
                                                                           Розмову вела Світлана Жуковська
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Стрімка світова реструктуризація науки, освіти, виробництва, медицини та 
інших напрямів діяльності людства, що відбулася на межі двох тисячоліть, внес-
ла значні корективи у всі сфери суспільного життя нашої держави. Значні зміни, 
що відбулися за цей час в Україні і відбуваються зараз, зумовлені загальним по-
ступом світової економіки, промисловості, освіти, науки, змінами стилю життя та 
відпочинку й багатьма іншими факторами, що нерозривно пов’язані між собою. 
Разом з тим технічний та технологічний прогрес, крім позитивної сторони, має і 
зворотну, яка засвідчує негативний вплив діяльності людини на довкілля. Останній 
проявляється катастрофічним руйнуванням взаємозв’язків у живих природних еко-
системах, забрудненням різноманітними токсикантами все нових і нових територій 
і акваторій Землі, порушенням природних балансів кругообігу Нітрогену, Карбону, 
Фосфору, Оксигену, накопиченням у довкіллі значної кількості відходів, у т.ч. й та-
ких, з якими ні біосфера, ні сама людина вже не справляються. До цього слід додати 
зміни клімату через зростання в атмосфері концентрації СО2 та інших парнико-
вих газів, закиснення (ацидоз) природи через значні викиди в атмосферу двоокису 
Сульфуру, Нітрогену та інших газів, що утворюються під час спалювання твердо-
го і рідкого палива, проблему пестицидів, питання трансгенних організмів, втрати 
біологічного різноманіття тощо. 

У цьому контексті слід зазначити, що за останні 80 років чисельність населення 
Землі зросла майже у 4 рази. За прогнозами соціологів до 2030 року кількість на-
селення зросте ще на 3,7 млрд. Це призведе до того, що споживання енергії зросте 
в 3 рази, а потреба в продовольстві збільшиться у 2 рази. Цей прогноз вказує на те, 
що для збереження довкілля необхідно не тільки вже сьогодні вживати всіх відомих 
заходів та засобів, а й активно працювати над розробленням нових технічних 
пристроїв та технологій, котрі здатні вирішити глобальну проблему людства – збе-
реження природи.

Ветеринарна медицина є галуззю, яка оберігає здоров’я всіх представників цар-
ства тварин, включаючи і людину, оскільки є величезна кількість хвороб, спільних 
для різних видів і класів тварин. Контактуючи з хворою твариною безпосередньо чи 
через предмети, знаряддя, інструменти, продукти тощо, людина теж знаходиться 
у зоні ризику захворювання. Враховуючи сучасну мобільність людства, це сприяє 
появі й стрімкому поширенню нових хвороб тварин і людини на різних континен-
тах. Слід зазначити, що за останні три десятиліття на території України з’явилось 
більше 20 нових хвороб як тварин, так і людини. Це означає, що в Україні кожні 
1−2 роки реєструється нове захворювання. Процес виникнення таких хвороб швид-
ко зростає в зв’язку з глобальним потеплінням клімату, змінами в екобіосистемах, 
інтенсивною міграцією великих мас населення та іншими факторами. Отже, 
фахівці ветеринарної медицини мають також запобігти й поширенню хвороб тва-
рин та людини у разі їх виникнення. Ще одним викликом перед ветеринарною ме-
дициною сьогодення є те, що в умовах глобалізації зростає важливість контролю 
за якістю і безпекою продуктів харчування. Ця проблема посилюється жорсткою 
конкуренцією виробників за доступ до глобального ринку. 

Незважаючи на значні досягнення вітчизняної і світової ветеринарної медицини, 
не зменшується коло й традиційних завдань фахівців цього напряму, а саме завдань, 
що стосуються діагностики й профілактики хвороб та лікування тварин. Значні 

ВЕТЕРИНАРНА ОСВІТА І НАУКА УКРАЇНИ СЬОГОДНІ, 
ЗАВТРА І В НЕДАЛЕКОМУ МАЙБУТНЬОМУ 
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зміни на ринку праці фахівців ветеринарної медицини зумовлені демографічними 
змінами у більшості держав світу, що виражаються збільшенням кількості міського 
населення та зменшенням кількості сільського. Це неминуче призводить до скоро-
чення малоефективного дрібного виробництва тваринницької продукції та розвитку 
великих потужних господарств з сучасними технологіями утримання тварин різних 
видів та отримання від них високоякісної продукції. З іншого боку збільшення 
кількості міського населення пов’язане зі збільшенням кількості домашніх та екзо-
тичних тварин, забезпечення здоров’я яких теж входить до кола обов’язків фахівців 
ветеринарної медицини. Всі ці соціально-економічні зміни вимагають розширення 
та поглиблення спеціалізації фахівців ветеринарної медицини, вміння працювати 
з сучасним обладнанням, обізнаності з найновітнішими засобами та методами у 
сфері ветеринарної медицини. Впродовж останніх десятиліть у світовому просторі 
швидко розвивалась наука, зростали наукові досягнення, було нагромаджено 
значний досвід попередніх поколінь, з’явився вільний доступ до світових джерел 
інформації тощо. Таким чином, зміни у системі підготовки фахівців ветеринарної 
медицини − це не данина моді, а процес, зумовлений розвитком суспільства. Вра-
ховуючи важливість цієї професії для всього людства, численні міжнародні спілки, 
організації, об’єднання ставлять питання посилення вимог до підготовки лікарів 
ветеринарної медицини, підвищення наукового забезпечення магістратури, 
аспірантури та докторантури у цій галузі.

Разом з тим слід зазначити, що існуюча система університетської освіти не 
тільки в Україні, а й усіх країнах світу має певну інертність. З різних, насамперед, 
економічних та технічних обставин, ця інертність не дозволяє використовувати 
найновіші досягнення галузі у підготовці фахівців того чи іншого напряму. Це й ста-
ло причиною відставання рівня знань і умінь майбутніх фахівців від суми знань люд-
ства у 1,5 разу в 1990−1998 рр., а в 2004−2008 рр. − утричі. Сьогодні людство оновлює 
свої знання щороку, а після 2020 р., згідно з прогнозом, це відбуватиметься кожні 
72 доби. За прогнозом на найближчу перспективу (2020−2025 рр.), інформативний 
наплив літератури та обсяг знань у галузі ветеринарної медицини збільшиться 
порівняно з попереднім тисячоліттям у 100 разів! Отже, ми маємо врахувати цей 
значний науково-технічний прогрес у навчальних планах і програмах, методології 
й технології підготовки фахівців ветеринарної медицини, а подолання глобальних 
проблем цієї, як й інших галузей знань, потребує формування нової ідеології жит-
тя та нових форм навчання людей, які б формували в них відповідну культуру та 
екологічний світогляд.

Глобальні фактори, які впливають на сучасний стан ветеринарної освіти і нау-
ки та визначають перспективи їх розвитку, значною мірою були враховані під час 
розроблення світових освітніх стратегій та прогнозування ринку праці фахівців 
ветеринарної медицини в мережевому проекті VЕТ-2020. Цей прогноз передбачає 
основні виклики та труднощі ветеринарної професії сьогодні та найближчим ча-
сом, а саме:

− зростання вимог до якості і безпеки продуктів харчування; 
− забезпечення доступу продукції тваринництва та сировини до світових 

ринків з жорстким контролем на забрудненість її токсичними, радіоактивними та 
інфекційними компонентами;

− значні зміни на ринку праці та збільшення потреби в спеціалізації фахівців 
ветеринарної медицини (ветеринарне забезпечення скотарства, конярства, свинар-
ства, здоров’я спортивних, екзотичних та інших тварин; лабораторна діагностика 
хвороб тварин різних видів; ветеринарна стоматологія, ортопедія, офтальмологія 
тощо);
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− формування міжнародних стандартів у підготовці лікарів ветеринарної 
медицини, а також фахівців дослідницького, наукового та науково-педагогічного 
спрямування, роль яких постійно зростатиме;

− підвищення престижу на ринку праці фахівців у галузі молекулярної біології 
та біотехнології;

− забезпечення глобального захисту людей та тварин від заразних хвороб 
різної етіології;

− розроблення нових концепцій щодо благополуччя тварин;
− забезпечення компетентності фахівців ветеринарної медицини у питаннях 

маркетингу, економіки, права.
У дослідницькій сфері ветеринарної медицини сьогодні і на наступні 10−15 років 

пріоритетними є питання:
− молекулярної діагностики хвороб тварин і контролю якості продукції;
− дослідження і розроблення генетично модифікованих біологічних систем 

(культур модифікованих мікроорганізмів, тварин тощо);
− генної інженерії та отримання моноклональних антитіл (у т.ч. людини);
− клонування стовбурових клітин і їх використання з терапевтичною метою;
− клітинної терапії тварин за пухлинних хвороб;
− генної терапії тварин за спадкових захворювань;
− з’ясування впливу на організм тварин трансгенних кормів та кормових до-

бавок;
− розроблення нових засобів імунної профілактики хвороб та терапії тварин;
− штучне запліднення різних видів тварин, у тому числі і in vitro.
Важливого значення в сучасних умовах існування людства набуває вирішення 

питань ветеринарної медицини в умовах надзвичайних ситуацій (катастроф), роз-
роблення і впровадження геоінформаційних систем для ветеринарної медици-
ни, наукове забезпечення системи організації ветеринарного сервісу, особливо на 
сільських територіях, навчання та підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної 
медицини з питань біобезпеки тощо.

Отже, сьогодні теоретичну і практичну підготовку лікаря ветеринарної меди-
цини та формування в нього наукового світогляду необхідно здійснювати з пер-
спективою на 5−10 років вперед, з обов’язковим введенням до навчальних планів і 
програм дисциплін, що формують знання та уміння з інформаційних технологій, 
клітинної біології, молекулярної генетики, генної інженерії та ін., без вивчення 
яких неможлива глибока фундаментальна підготовка фахівця. Саме ці дисципліни 
є пріоритетними в розвитку нових технологій конструювання та виробницт-
ва лікувальних і профілактичних препаратів, а також діагностикумів для потреб 
ветеринарної медицини і вони мають стати визначальними елементами в підготовці 
лікаря ветеринарної медицини.

Підготовка лікарів ветеринарної медицини в Україні має здійснюватися за мак-
симально інтегрованими з Європейськими планами і програмами, а компетенції, 
уміння, знання фахівців мають бути максимально наближеними до компетенцій 
МЕБ. Вищі заклади освіти України, за підтримки державних та недержавних про-
грам, повинні шукати шляхи та реалізувати можливості навчання кращих студентів 
упродовж семестру чи навчального року у навчальних закладах інших держав, ста-
жування науково-педагогічних працівників у кращих вітчизняних та зарубіжних на-
вчальних закладах та науково-дослідних установах. 

Надзвичайно важливим і актуальним для галузі ветеринарної медицини є за-
безпечення навчальних закладів сучасним обладнанням. Одним із шляхів у цьому 
напрямі є подальший розвиток та розширення навчально-науково-виробничих 
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клінік при факультетах ветеринарної медицини, які нададуть можливості підвищення 
рівня практичної підготовки майбутніх фахівців, сприятимуть можливості постійного 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та допоможуть поліпшити 
матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. 

Важливим фактором підвищення якості підготовки випускників навчальних 
закладів є правильне поєднання високої академічності освіти з достатньою прак-
тичною підготовкою майбутніх фахівців. Співвідношення теоретичного навчання до 
практичного має бути близьким до 1≥1. Іншими важливими факторами є гнучкість 
освіти, готовність та спроможність до перекваліфікації фахівців, висока мотивація 
студентів до отримання належних знань та науково-педагогічних працівників до 
підготовки високоякісних професіоналів у галузі ветеринарної медицини. Саме 
науково-педагогічний персонал має розробити та забезпечити вибіркову складову 
навчальних планів підготовки майбутніх лікарів ветеринарної медицини з враху-
ванням потреб ринку праці та викликів сучасності, до яких можна віднести:

- правове регулювання організації ветеринарної справи;
- ветеринарна медицина надзвичайних ситуацій (катастроф);
- геоінформаційні системи у ветеринарній медицині;
- організація приватної ветеринарної практики;
- організація ветеринарного сервісу на сільських територіях;
- культура ведення ветеринарного бізнесу;
- конфліктологія;
- зоопсихологія та правові аспекти утримання тварин;
- ветеринарна клінічна дерматологія та алергологія;
- ветеринарна клінічна дієтологія ;
- інтенсивна терапія та реанімація тварин; 
- таксодермія;
- ветеринарна анестезіологія та реаніматологія;
- ветеринарна стоматологія;
- ветеринарна офтальмологія;
- реконструктивно-пластична хірургія тварин;
- ургентна хірургія тварин тощо.
Під час розроблення законів та інших нормативно-правових актів, що стосують-

ся освіти, необхідно враховувати, що для підготовки високоякісного конкуренто-
спроможного лікаря ветеринарної медицини кількість студентів у групі (підгрупі) 
не повинна перевищувати 4–5 осіб, як у багатьох країнах Європи. Співвідношення 
кількості співробітників і студентів у цих країнах становить 1:3, а обслуговуючого і 
академічного персоналу – 2:1. Лише за таких умов науково-педагогічний працівник 
зможе максимально передати свої знання та уміння під час лабораторних та прак-
тичних занять, здійснення різних маніпуляцій з використанням хворих чи дослідних 
тварин з дотриманням чинних правил та вимог. 

Перебудова навчальних планів і програм та наукової роботи відповідно до вимог 
сучасності дозволить нинішнім і майбутнім лікарям ветеринарної медицини одни-
ми з перших відгукнутися на виклики сучасності, змінити акценти у ставленні до 
природи, впроваджувати в життя принципи гармонійного розвитку, який поєднує 
зростання економічного та покращення соціального становища людей і спря-
мований на упередження екологічних катастроф та уникнення нанесення шкоди 
довкіллю.
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Реформування сучасної освіти на особливий щабель поставило проблему підго-
товки науково-педагогічних кадрів. Перш за все це стосується підготовки здобува-
чів вищої освіти наукового ступеня «доктор філософії», що унеможливлюється без 
упровадження інновацій в цей процес. Реальний стан такої підготовки ускладню-
ється відсутністю досвіду, так як таку підготовку в Україні тільки розпочато.

Стаття присвячена проблемі пошуків ефективних шляхів у співробітництві, щоб 
повернути їх зорієнтованість на пошук нових моделей, технологій, інноваційних 
підходів, що забезпечили б вирішення тих завдань, які стоять перед підготовкою 
саме такого рівня науково-педагогічних кадрів.

Мета статті полягає в узагальненні першого досвіду, надбань, пошуків, різних 
точок зору авторів на можливості вирішення викликів суспільства до нових підходів 
у співробітництві при підготовці здобувачів вищої освіти наукового ступеня «док-
тор філософії».

У попередніх публікаціях авторами зроблено спробу розкрити деякі аспекти 
організації та впровадження системи практик; дати визначення поняття «система 
практик здобувачів вищої освіти наукового ступеня  «доктор філософії»; обґрунту-
вати зміст, сутність, принципи, функції цієї системи; виділити дві підсистеми: ін-
варіантна та варіативна; з’ясувати сутність наукової інтерпретації основних базових 
понять [1].

На основі аналізу  вивчених робіт в статті пропонується  наступне визначення: сис-
тема практик у підготовці здобувача вищої освіти ступеня «доктор філософії» – це 
невід’ємна, динамічна, поліфункціональна, багатоелементна особлива цілісність, 
яка являє собою єдність взаємопов’язаних і взаємодієвих організаційно-методич-
них дидактичних одиниць освітнього процесу, який максимально ідентифікується з 
професійними завданнями, що забезпечує інтеграцію і системоутворення в особис-
тісно-професійному становленні здобувача і дозволяє йому вибудовувати, констру-
ювати себе як суб’єкта самостійної науково-дослідницької діяльності, професійних 
взаємовідносин, взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу та створює 
умови для розкриття наукового потенціалу.

Система практик включає дві підсистеми: інваріантну  та варіативну.
Інваріантна підсистема включає пропедевтичну, суспільно-педагогічну, адап-

таційну, дослідницько-експериментальну, асистентську, стажистську, консульта-
ційну, атестаційну, випускну, закордонну практики.

Варіативна підсистема – іншомовну, видавничу, бібліотечну, мистецьку (те-
атральна, режисерська), сертифікаційну, експертну, віртуальну, просвітницьку, 
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комплекс-мікс (за власною пропозицією), закордонну.  
Зміст системи практик є динамічним і розвивається, адаптуючись за декількома 

напрямами, що підпорядковуються: 
• тенденціям глобалізаційних процесів розвитку країни, політиці держави в га-

лузі освіти; 
• завданням реального професійно-педагогічного процесу підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії у всій його різноплановості, поліфункціо-
нальності, цілісності і безперервності;

 • логіці виконання поставлених завдань наукового дослідження на здобуття сту-
пеня доктора філософії.

Таке ніби віддзеркалення обумовлює системоутворювальний характер практик, 
гармонізує співвідношення теоретичної і практичної підготовок. 

Теоретичний аналіз проблеми, що розглядається, дав змогу виділити наступні 
принципи добору змісту систем практик: врахування тенденцій світового освітньо-
го простору; реформ та трансформації освітнього простору в Україні; специфіки 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії; нового педагогіч-
ного мислення; врахування впливів мікро, мезо-, макросередовищ, де виконується 
дисертаційне дослідження; науково-дослідницької спрямованості викладання всіх 
дисциплін; інтеграції та комплексного підходу до змісту та організації практик; 
колективності та індивідуалізації підготовки; професійної творчої взаємодії; твор-
чої активності особистості здобувача; можливості вибору об’єктів практик згідно 
з інтересами, нахилами і здібностями здобувачів; наступності усіх видів практик, 
систематичності та послідовності; варіативності змісту, форм, методів педагогічної 
практики; координування зусиль суб’єктів управління і самоуправління педагогіч-
ною практикою; гармонізації інваріантної та варіативної підсистем практик. 

Зміст системи практик відображається у функціях, які вона виконує стосовно 
здобувачів. Функції випливають з вимог і завдань, що висуваються суспільством до 
підготовки здобувачів ступеня «доктора філософії»; сприяють формуванню осо-
бистості здобувача, основ індивідуального стилю майбутньої професійної діяль-
ності. До таких функцій відносимо: мотиваційно-цілепокладальну, конструктив-
но-організаторську, адаптаційно-стимулювальну, діагностично-прогнозувальну, 
когнітивно-розвивальну, процесуально-технологічну, контрольно-коригувальну, 
емоційно-фасилітативну, рефлексивно-оцінювальну, системоутворювальну, інте-
граційно-синтезувальну, конструктивно-творчу. 

Наведемо приклади сертифікаційної практики, яка проходить на базі Науково-
методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих 
навчальних закладів «Агроосвіта», що являє собою відкритий, мобільний, педаго-
гічний комплекс. Це своєрідний каталізатор освітніх реформ, який забезпечує опе-
ративне та масове впровадження в освітній процес системоутворювальних іннова-
цій та забезпечує їх супровід.

Основними завданнями є: побудова стратегій розвитку; розроблення, реаліза-
ція продуктивних ідей та проведення дослідно-експериментальної роботи, що дає 
змогу розробляти, адаптувати та пропонувати професійній педагогічній спільно-
ті інноваційні моделі розвитку освіти, а функціями – методологічні, гносеологіч-
ні, практичні, комунікативні, інформаційні, координаційно-консультаційні, світо-
глядні, організаційно-просвітницькі. Все перелічене сприяє проведенню практик 
на його базі. 

Сертифікати можна отримати, пройшовши курси в лабораторії інформацій-
но-ресурсного забезпечення освітнього процесу за темами «Педагогічний феномен 
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електронних освітніх ресурсів» та «Підготовка до видання підручників нового по-
коління».

Цією лабораторією розробляються, створюються, впроваджуються електронні 
підручники та посібники, онлайн-курси, відеолекції, навчальні відеофільми, аудіо-
лекції тощо. Тут можна пройти практичний курс зі створення сучасних засобів на-
вчання, розробити конкретний електронний посібник, відеолекцію чи інший елек-
тронний посібник та освоїти технологію підручникотворення.  

Для того, щоб забезпечити максимальний ефект навчання, необхідно, щоб на-
вчальна інформація була подана в різних формах і різному вигляді. У Науково-ме-
тодичному центрі сформовано мультимедійні програмно-методичні комплекси 
(курси) з дисциплін, до яких увійшли як традиційні друковані матеріали (підруч-
ники, навчальні посібники, програми, методичні рекомендації, робочі зошити, зві-
ти-щоденники), так і електронні: навчальні відеофільми, відеолекції, аудіолекції, 
електронні підручники та посібники, мультимедійні посібники. 

Після проходження кожного виду курсів практик слухачі отримують відповід-
ний сертифікат встановленого зразка, який містить реєстраційний номер та QR-
код, за яким можна зайти на сайт та ознайомитися з програмою наукової практики.

На проблемних курсах аспіранти навчаться проектувати і створювати  авторські 
електронні посібники та підручники, використовуючи текстову інформацію, гра-
фіку, анімацію, звук, відеофрагменти, гіперпосилання та навігацію. Також отрима-
ють практичні навички розроблення і створення власного онлайн-курсу, який може 
складатися з декількох відеолекцій. За допомогою фахівців Науково-методичного 
центру аспіранти зможуть ознайомитися з методикою створення сценаріїв навчаль-
них відеофільмів, їх зйомки та монтажу.

Створення аудіолекцій було розпочато за бажанням аспірантів, щоб було зручно 
готуватися до занять будь-де і будь-коли, використовуючи записаний на електрон-
ному носії матеріал. Вивчити програмне забезпечення для запису й опрацювання 
аудіоряду, записати власну аудіолекцію та розмістити її у медіатеці електронних 
засобів навчання – одне із завдань практики.

Скрайбінг – новітня техніка презентації (від англійського «scribe» – накидати ес-
кізи або малюнки), коли ми чуємо і бачимо приблизно одне й те саме, де графіч-
ний ряд фіксується на ключових моментах аудіоряду. Причому не потрібно озбро-
юватися відеокамерою, штативом, освоювати ремесло монтажера і диктора. Такий 
скрайбінг можна створити за допомогою спеціальних програм. Головне у понятті 
скрайбінга – візуалізація інформації. Отож, аспіранти ознайомляться з різними 
техніками скрайбінгу й отримають вміння моделювання комп`ютерних скрайб-
презентацій. 

У створенні електронних освітніх ресурсів (електронні підручники та посібники, 
відеолекції, навчальні відеофільми) активно використовуються гіф-анімації. У аспі-
рантів буде можливість ознайомитися з програмним забезпеченням, технологією 
створення та використання цього виду унаочнення у освітньому процесі. 

До кожного виду курсів практики слухачам надається роздавальний матеріал, 
який вони зможуть використовувати не тільки у процесі проходження науково-пе-
дагогічної практики, а й у подальшій професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Спочатку конкретизуємо розуміння визначення 
понять, інноваційні підходи до підготовки здобувачів вищої освіти наукового сту-
пеня «доктор філософії», «базова платформа практик», «інноваційний осередок».

В «Енциклопедії освіти» інновації в освіті розуміються як процес  творення, за-
провадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних 
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та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) до-
сягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно ін-
шого стану [4, с.338] . 

Проблемі інновацій в освіті присвячено чимало праць педагогів, психологів, фі-
лософів. В роботах В.П. Андрущенка, І.А. Зязюна, В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка 
йдеться про філософське обґрунтування цілей та цінностей інновацій в сучасній 
освіті. 

Педагогами звертається увага на проблеми: порівняння традиційної та іннова-
ційної моделей освітньої діяльності (В.М. Кларіна, В.Я. Ляудіс); розробки теорії і 
практики використання інноваційних навчальних технологій (І.М. Дичківська, В.Ю. 
Стрельнікова); аналізу існуючих наукових поглядів на проблему інновацій в профе-
сійній підготовці майбутніх спеціалістів (Я. Савченко,Т.П. Медведовська); запропо-
новані основні принципи, моделі інноваційно орієнтованої професійної підготовки 
у вищих навчальних закладах. 

М.О. Аузіна та А.М. Возна обґрунтовують призначення інноваційної освіти, 
стверджуючи, що основною метою інноваційної освіти є формування і розвиток 
інноваційної здатності людини. При чому для реалізації цієї мети, на думку авто-
рів, слід забезпечити комплексну модифікацію навчального процесу у вищій шко-
лі: «Педагогічні інновації у вищій школі передбачають якісно нові перетворення 
як цілісного педагогічного процесу, так і його складових, зокрема мотиваційних, 
змістових, процесуальних та інших структурно-системних компонентів освіти, що 
призводять до істотного підвищення його результативності, оптимізації. Це діяль-
ність, що пов’язана зі змінами в завданнях, методах і принципах навчання, формах 
організації навчання та управління цим процесом» [2, с. 9].  

Термін «підхід» тлумачиться як сукупність способів, прийомів, розгляду чого-не-
будь, впливу на когось, щось, ставлення до когось, чогось [11, с.11]. 

Такий підхід в освіті, що надає провідне значення адаптації особистості до життя 
в змінних умовах, Т.П. Медведовська називає інноваційно орієнтованим [8].

Ми визначаємо інноваційний підхід в підготовці здобувачів вищого науко-
вого ступеня як специфічну, структурно-організаційну, процесуально-функціо-
нальну, синтетично зінтегровану сукупність способів, прийомів, розгляду, впливів, 
ставлень, що відображають характерні особливості сучасного суспільства, динамізм 
і змінність та забезпечує адекватні цим змінам: стимулювання в освіті новаторських 
змін, розвиток інноваційної здатності людини, реалізацію інноваційної діяльності 
фахівців в процесі їхньої діяльності, створення інноваційного середовища.

Саме такого підходу вимагають організація та проведення практик здобувачів 
вищої освіти наукового ступеня «доктор філософії» поряд з існуючими традиційни-
ми підходами, але досвіду проведення саме такої практики і саме такої категорії  не 
існує. Цей шлях торується вперше. Мета  і завдання системи практик вирізняються 
незвичайністю і складністю,  які детермінуються головним завданням – написання 
та захист дисертаційних досліджень. Зрозуміло, що відомий досвід проведення різ-
ного типу практик не може задовольнити виконання завдань такого рівня.

У традиційних підходах у закладах вищої освіти під час підготовки різноманіт-
них спеціалістів різного фаху зазвичай застосовується практика, яка відображена 
в навчальних планах визначеною кількістю годин і строками її проведення (курс 
навчання, семестри, модулі).  Їй притаманні певні фрагментарність, роздільність, 
ізольованість в часі, що призводить до того, що студентам важко зосередитись, зін-
тегрувати, систематизувати ізольовані знання в нових умовах під час виконання 
різних завдань на різних етапах. Якщо йти таким шляхом в підготовці здобувачів 
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вищої освіти наукового ступеня «доктор філософії», то це приведе до наступних 
негативних наслідків певної дисгармонії в часі між співвідношенням виникнення 
проблеми і можливістю її дослідження, одноразового ізольованого короткочасно-
го задіяння об’єкта практики;   локалізації активності здобувачів;  нераціонально-
го використання можливостей об’єкта практики та часу;  сприйняття навчального 
процесу в аспірантурі не як цілісної системи, а в зовнішній розгалуженій формі; 
несприйняття практики як особливої інтегральної ціліснсті.

Завдання, які вже стоять, і ті, що виникають в роботі над дисертаційним дослі-
дженням, вимагають різнорівневого повернення з різних позицій в режимі постій-
ного уточнення. Тому здобувач вищої освіти наукового ступеня «доктор філософії» 
повинен мати можливість повернутися на  об’єкт практики стільки разів, скільки 
вимагає процес написання і захисту дисертації. Є об’єктивна необхідність відходи-
ти від одноразового,  ізольованого задіяння об’єкта практики. 

Практика повинна продовжуватись від самого початку навчання здобувача ви-
щої освіти наукового ступеня «доктор філософії» і до його закінчення, щоб протя-
гом всіх років навчання і в будь-який час він би мав право повернутись на будь-який 
об’єкт практики для вирішення тих завдань, які стоять перед ним.

Процес підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії», що реа-
лізується через навчальний процес в аспірантурі, є цілісною системою, але більшіс-
тю здобувачів він сприймається в зовнішній розгалуженій формі, що складається з 
окремих одиниць: навчальних дисциплін, видів практик та ін., а внутрішня сутність 
і логіка залишається поза увагою. Необхідно, щоб процес підготовки і особливо 
практики, як суттєвої її частини, вони сприймали комплексно, як особливу інте-
гральну цілісність, певну систему.

Все вищеперелічене спонукає до необхідності пошуків нових підходів до про-
ведення практик. В Університеті менеджменту освіти  в результаті  такого пошуку 
створили базову платформи практик, яку назвали «Практико-сервіс Atmа». Про-
понується наступне визначення: базова платформа практик – багатовимірне по-
ліфункціональне, динамічне, структурне утворення з інноваційних осередків, що 
уможливлює утворення унікального феномена як цілісність та забезпечує тривалу 
полівекторну, різнорівневу, полісистемну, пролонговану взаємоузгоджену ефектив-
ну взаємодію між об’єктами та суб’єктами практик на шляхах пошуків ефективних 
вирішень завдань не тільки практичних, а і пов’язаних з виконанням та захистом 
дисертаційних досліджень та забезпечує проходження практики від самого початку 
навчання здобувача і до його закінчення протягом всіх років навчання; пролонгова-
не полівекторне полісистемне різнорівневе повернення з різних позицій в режимі 
постійного уточнення; раціональне використання можливостей об’єктів практики 
та часу, а також проходження практики за вибором та бажанням. У зв’язку з цим 
виділяються дві фази проведення практики: константна та пролонгована.

Константна фаза (традиційна, згідно з навчальним планом): здобувачі поділені 
на групи з призначеними керівниками практики, перебувають на базі практики 
певну кількість годин в чітко зазначений час. 

Пролонгована фаза: включає весь останній період, що залишається після кон-
стантної фази. Характерною ознакою є те, що вона відбувається за бажанням самого 
здобувача. Він сам обирає об’єкт практики, тривалість і тих, з ким він її буде від-
відувати. Це можуть бути певні групи, які створюють самі здобувачі вищої освіти 
ступеня «доктор філософії» за своїм власним бажанням. Група може включати до-
вільну кількість (3, 4, 5, 6) осіб. Це можуть бути монокурсні групи – до них входять 
здобувачі тільки першого або другого, третього або четвертого курсів. Але частіше 
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за все – це змішані групи, до складу яких можуть входити здобувачі з 1-го по 4-й 
курси. Може бути найрізноманітніша конфігурація, яка влаштовує здобувачів. Такі 
групи створюються частіше за все під час проведення констатувального та форму-
вального етапів педагогічного експерименту.

Створюються групи за різними:
- терміном навчання (здобувачі різних курсів навчання);
- формою навчання (заочна, стаціонар);
- спеціальностями та спеціалізаціями.
Групи можуть бути мультидисциплінарними, а також можуть об’єднувати ас-

пірантів і магістрантів, які тільки планують продовжити навчання після закінчення 
закладу вищої освіти.

В базову платформу «Практико-сервіс Atmа» входять: ДВНЗ «Університет ме-
неджменту освіти»; Івано-Франківський обласний інститут післядипломної пе-
дагогічної освіти; Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія 
неперервної освіти»; Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного за-
безпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»; Благодійна органі-
зація «Фонд «Асперн»; Полтавський національний педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка; Ізмаїльський  державний гуманітарний інститут; Бориспільська за-
гальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 6; Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я»; 
Школа І–ІІІ ступенів № 300 Деснянського району м. Києва.

Для успішного проведення системи практик на базовій платформі «Практико-сер-
віс Atmа» створено координаційну раду по проведенню практик. Її очолює завідую-
ча аспірантурою та докторантурою кандидат педагогічних наук, доцент Ануфріє-        
ва О.Л., провідним консультантом є кандидат педагогічних наук, доцент Снісаренко 
О.С., а до складу входять представники кожного творчого осередку – координатори: 
доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України  Гриньова М.В., доктор педагогіч-
них наук, доцент Жорова І.Я. (Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська 
академія неперервної освіти»), кандидат педагогічних наук  Жуковська С.А. (Науко-
во-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих 
навчальних закладів «Агроосвіта»), кандидат педагогічних наук Масюра А.І (Борис-
пільська загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 6), кандидат педагогічних наук Барабаш 
О.Д. (Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти), 
кандидат педагогічних наук Кошель В.І (Благодійна організація «Фонд «Асперн»),  
Мельничук І.П. (Ізмаїльський  державний гуманітарний інститут), Братищенко І.В. 
(школа І–ІІІ ступенів № 300 Деснянського району м. Києва), Волотовська Т.П. (Виш-
городська спеціалізована школа «Сузір’я»). 

З кожним таким інноваційним осередком укладені договори про співробітни-
цтво і існує багаторічна співпраця.

Термін «осередок» має декілька значень. 
1. Осередок – місце зосередження чого-небудь; центр, центральний вузловий 

пункт чого-небудь, місце зосередження, виникнення, джерело поширення чого-не-
будь, ареал.

2. Основа, з якої виростає, розвивається, поширюється що-небудь. Особа або 
група людей, навколо яких зосереджується яка-небудь діяльність, ядро, організа-
ційна одиниця, що є частиною якого-небудь великого об’єднання, застаріле слово. 
Первинна організація якого-небудь товариства, спілки, та ін.
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3. Рідко – те саме, що середовище.
4. Серединна, центральна часнина чого-небудь; середина. Внутрішня частина чо-

го-небудь (дерева, плоду тощо): осередок стовбура дерева, осередок яблука.
5. Місто, населений пункт, що має адміністративне, промислове, культурне та 

інше значення для якоїсь місцевості, країни (рідко). Центральна частина країни, 
місцевості, населеного пункту.

6. Осередок (медицина) – сукупність нервових клітин, що регулюють окремі 
функції організму.

7. Осередок (діалектне слово) – оселя.
Ми дотримуємось визначення «інноваційний осередок» як організаційної оди-

ниці якого-небудь великого об’єднання. В нашому випадку – це організаційна оди-
ниця обєднання «Практико-сервіс Atmа» – базової інноваційної платформи прак-
тики. Це своєрідні полісистемні осередки організації творчої діяльності.  

Розглянемо, які можливості є у тих організацій, які входять в базову платформу 
«Практико-сервіс Atmа», чому обрали саме їх.

Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення ді-
яльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

 Його діяльність будується на принципах доступності, гуманності, демократиз-
му, науковості, рівності умов для  кожного педагогічного працівника щодо повної 
реалізації його духовного інтелектуального потенціалу; гнучкості і прогностичнос-
ті роботи з педагогічними і керівними кадрами освіти, безперервності їх фахового 
вдосконалення.

Нині в структурі Науково-методичного центру діють лабораторії інформаційно-
ресурсного забезпечення освітнього процесу, педагогічних інновацій, комунікацій-
ного забезпечення та інформаційних технологій, зовнішнього моніторингу якості 
освіти, моніторингу якості освіти та прогнозування ринку праці в аграрному сек-
торі та кабінети навчально-методичного супроводу: природничо-екологічної під-
готовки та агрономії, економічної освіти та енергетики, технічної освіти, будівни-
цтва та землевпорядкування; неперервної освіти та розвитку сільських територій, 
соціально-гуманітарної та виховної роботи, міжнародних відносин, редакційно-ви-
давничої діяльності. Центр виконує наступні  функції: освітню – педагогічна підтрим-
ка, діагностика проектування; навчання різних категорій педагогів новим формам і 
методам навчання; інформаційну – забезпечення працівників освіти всіх рівнів ак-
туальною професійною інформацією; створення ефективно діючої інформаційної 
інфраструктури, що включає видавничу базу, комп’ютерні мережі, соціальні мере-
жі; консультативну – забезпечення  працівників освіти і освітніх установ ефектив-
ною консультативною допомогою з конкретних професійних проблем; дослідниць-
ку – виявлення тенденцій розвитку освіти; виявлення актуальних освітніх потреб 
працівників освіти, прогнозування розвитку цих потреб, вивчення специфіки освіт-
ніх процесів через методичну службу; вивчення самого процесу  навчання в системі 
методичної служби, його безпосередніх і відстрочених результатів; впроваджуваль-
ну – забезпечення працівників освіти і освітніх установ кваліфікованою допомогою 
в процесі інноваційної діяльності; експертну – експертиза розроблених установами 
освіти і окремими педагогами проектів інноваційної діяльності, експертиза реалі-
зованих інновацій, зовнішня кваліфікаційна експертиза працівників освіти.

На кожну організаційну одиницю базової платформи «Практико-сервіс Atmа» 
складається змістова, методична та технічна карти та план-сітка годин модуля. 
Наводимо як приклад змістову карту інноваційного осередку (табл. 1).
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Як бачимо, в Центрі є великі можливості проведення різного виду практик. Напри-
клад, експертної, оскільки Центром проводяться різноманітні творчі конкурси, такі як 
«Педагогічний ОСКАР- 2018». Мета конкурсу: виявлення та підтримка творчої діяльнос-
ті педагогічних працівників технікумів та коледжів, сприяння зростанню професійної 
майстерності, вивчення і поширення кращих педагогічних практик, створення ефектив-
ного освітнього процесу та забезпечення якості освіти в підготовці висококваліфікова-
них фахівців.

Таблиця 1
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Завдання конкурсу:
1.1. Реалізація державної політики з питань освіти в Україні.
1.2. Залучення широкого кола педагогів до створення сучасних форм і методів 

навчання і виховання.
1.3. Пошук і підтримка творчих педагогів, сприяння впровадженню їх методич-

них інновацій.
1.4. Створення інформаційного банку методичних ідей, освітнього середовища, 

яке об’єднує педагогічних працівників для акумуляції сучасних інноваційних педа-
гогічних технологій.

1.5. Сприяння обміну педагогічним досвідом між викладачами.
У конкурсі беруть участь творчі роботи за номінаціями:
• сучасний навчально-методичний комплекс з дисципліни (друковані творчі ро-

боти, які включають усі складові комплексу);
• сучасний навчальний посібник (підручник) (друковані творчі роботи);
• електронний навчальний посібник (підручник), ресурс (електронні навчально-

методичні комплекси з дисциплін, електронні посібники (підручники), ресурси для 
самостійної роботи студентів у гіпертекстовому середовищі тощо);

• офіційний веб-сайт викладача;
• сучасні засоби унаочнення (мультимедійні презентації, відеосупровід занять, 

відеолекції, буктрейлери, атласи, плакати, посібники у схемах і таблицях тощо);
• інноватика в організації практичного навчання студентів, курсового (диплом-

ного) проектування (комплекси методичного забезпечення різних видів практик 
(навчальна, виробнича, переддипломна), електроні практикуми, робочі зошити 
для лабораторних і практичних занять, звіти-щоденники, методичні рекомендації з 
виконання курсових (дипломних) робіт тощо);

• інноватика в організації позааудиторної (гурткової) роботи з навчальної дисципліни;
• інноватика в організації виховної роботи;
• педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача (педагогічні, методо-

логічні дослідження);
• інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних (ци-

клових) комісій.
 Творчі роботи на всіх етапах конкурсу оцінюють згідно з критеріями. Наприклад, 

на відбірковому етапі організовують виставки, методичні фестивалі, тижні та декадни-
ки предметних (циклових) комісій, аукціони педагогічних ідей, фокус-групи, майстер-
класи, тренінги, дидактичні майстерні, методичні студії тощо. За ініціативи учасників 
творчі роботи можна направляти без відбіркового етапу (табл. 2).

 Ще одним інноваційним осередком базової платформи «Практико-сервіс «Atmа» є 
Полтавський національний педагогічний університет – один із найстаріших вищих на-
вчальних закладів України. Його створено 1 липня 1914 року. Нині підготовка фахівців в 
університеті ведеться за 25 спеціальностями, серед них 17 спеціальностей акредитовано 
за IV рівнем (магістратура), 6 – за ІІІ рівнем (спеціаліст), 2 – за ІІ рівнем (бакалавр).

Ще з 30-х рр. ХХ століття в університеті постійно піклуються про високу якість на-
уково-педагогічних кадрів.

Щорічно під керівництвом провідних учених університету захищається 25–30 док-
торських і кандидатських дисертаційних досліджень. 

В університеті видається 6 ліцензованих збірників наукових праць з провідних 
галузей знань, затверджених як фахові видання України. «Наукові записки Полтав-
ського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка» трансфор-
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мовано в незалежні видання «Педагогічні науки», «Витоки педагогічної майстернос-
ті», «Філософські обрії», «Рідний край», «Філологічні науки», «Історична пам’ять», 
«Естетика і етика педагогічної дії», «Психологія і особистість».

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка є ви-
значним науковим центром із вагомими науковими здобутками й традиціями. Цьо-
му сприяє музейний комплекс, до складу якого входять 12 кімнат-музеїв, зокрема, 
кімната-музей А.С Макаренка, кімната-музей В.М. Верховинця, нещодавно облад-
нана перша в Україні кімната-музей Г.Г. Ващенка. Щороку в стінах університету 
проходить понад 50 міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конфе-
ренцій.

Університет здійснює наукове та науково-технічне співробітництво із закордон-
ними навчальними закладами й організаціями: Школою освіти і комунікації Уні-
верситету міста Йончопінг (Швеція), коледжем Св. Томаса Мора Саскачеванського 
університету (Канада), Центром дослідження та розвитку освіти вчителів Відкрито-
го університету Великої Британії та ще майже 40 навчальними закладами  Білорусі, 
Іспанії, Казахстану, Німеччини, Польщі, Туреччини та ін., з якими укладено угоди 
про співпрацю та обмін позитивними здобутками. Університет є науково-організа-
ційним центром Міжнародної Макаренківської асоціації, яка об’єднує вчених понад 
15 країн Європи, Азії, Америки. Основні напрями наукових досліджень пов’язані з 
розбудовою й удосконаленням підготовки педагогічних кадрів нової генерації.

Таблиця 2  
Критерії оцінки творчих робіт номінації 

«Освітній веб-сайт викладача»
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Зовсім інший інноваційний осередок базової платформи «Практико-сервіс Atmа – 
Благодійна організація «Фонд «Асперн» – недержавна неприбуткова організація, 
яка працює в Дарницькому районі м. Києва з 2000 року, головна мета діяльності 
якої – соціальна підтримка та соціальний захист сімей, дітей та молоді, які опини-
лися у складних життєвих обставинах і не в  змозі подолати їх самостійно.

Ця організація реалізовує такі соціальні програми: «Допомога сім’ям, які пере-
бувають в кризовій ситуації», «Соціальний гуртожиток «Дім на половині дороги», 
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», «Центр інтегративного профе-
сійного навчання дітей та молоді», «Центр матері та дитини», «Оздоровлення та 
відпочинок», «Дитячий будинок сімейного типу», «Міжнародний волонтер», «Гу-
манітарна допомога».

«Асперн» став базою для проведення експериментальних частин досліджень, що 
має на меті розкрити структуру, зміст, методи, форми, напрями та технології діяль-
ності НУССЗДМ у вирішенні соціальних проблем дітей та молоді (рис. 1.1)

Ми навели тільки декілька прикладів інноваційних осередків базової платформи 
«Практико-сервіс «Atmа». Кожен із осередків має свою специфіку, своєрідну цін-
ність і різнопланові можливості у сприянні професійному зростанню здобувачів ви-
щої освіти ступеня «доктор філософії».

Познайомившись з усіма можливими варіантами видів практик, аспірант оби-
рає необхідний для себе (на цей момент) об’єкт практики і отримує технічну та 
панорамну карти місць проходження практики (табл. 3, 4). 

Також під час організації і проведення практики здобувачів вищої освіти ступе-
ня «доктор філософії» велика увага приділяється і роботі з тими працівниками, хто 
організовує і супроводжує цей процес: завідувачами аспірантури і докторантури, 
науковими керівниками, членами координаційної ради практик. 

Рис. 1.1 Партнери Благодійної організації «Фонд «Асперн»
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Протягом року діє педагогічний формат за загальною темою «Підготовка здо-
бувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії»: виклики, перший досвід, пошуки 
і знову пошуки». Цим форматом передбачено проведення «Педагогічного марафо-
ну», «Інноваційного дайвінгу» (1, 2, 3 денні семінари), засідання педагогічної Акаде-
мії  інновацій, тренінгові сесії, фестиваль експериментальних майданчиків. Все це 
заплановано на рік і відображено в Панорамній карті №2 (табл. 5). 

Таблиця 3,4
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Кожен заздалегідь може розпланувати на рік, в яких заходах він хоче взяти участь.
За допомогою панорамних карт для аспірантів і організаторів підготовки докторів 

філософії будуються карти індивідуальної траєкторії руху проходження практики.
Висновки. Таким чином, в Україні вперше в її історії розпочато підготовку здо-

бувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії». Це вимагає всебічного вивчення 
теоретичних засад такої підготовки, організації та проведення навчального проце-
су. Важливим стає питання впровадження системи практик. Саме тому вперше ро-
биться спроба дати визначення поняття «система практик здобувачів вищої освіти 
ступеня «доктора філософії», обґрунтувати її зміст, принципи побудови; функції 
практики. Багаторічний досвід підготовки наукового-педагогічних кадрів в ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» та аналіз теоретичних джерел дозволяє визна-
чити сутність та особливості інноваційного підходу в підготовці докторів філософії. 
Запровадження інноваційного підходу у практичну підготовку аспірантів потребує 
розробки принципово іншої моделі організації навчального процесу, ключовою 
відмінністю якого має бути цільова зорієнтованість на підготовку конкурентоспро-
можного науковця в умовах сучасного динамічного суспільства.

Таблиця 5
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Одним із індикаторів розвитку освіти і науки в державі є рівень розвитку 
інформаційного простору. Адже якісна підготовка сучасного фахівця неможлива 
без належного різня забезпечення і доступу до актуальної навчальної і наукової 
інформації. Глобальна інформатизація як у світі, так і в Україні, серед усіх своїх 
функціональних навантажень, має на меті забезпечення швидкого доступу до 
якісної інформації, щоб задовольнити потреби користувачів в усіх сферах людської 
діяльності. В нашому випадку ми розглянемо саме освітню діяльність.

Для досягнення світового рівня технічного розвитку Україна має орієнтуватися 
на світові тенденції в області інформаційних технологій.

Перший онлайн-доступ до інформації був продемонстрований в США у 1967 р. 
після об’єднання бібліотек коледжів комп’ютерною мережею, яка сьогодні об’єднує 
бібліотеки більш ніж шістдесяти країн світу. Далі, безумовно, постало питання по-
шуку інформації і в 1968 році у Чикаго було створено центр, який на платній основі 
надавав послуги комп’ютерного пошуку інформації.

Впродовж 70-х років кількість інформаційних баз збільшувалася, були створені 
бази даних та інформаційні служби для розміщення і пошуку матеріалів різного 
типу і напряму. Деякі функціонують і сьогодні, наприклад, Dialog.

Паралельно у той же період розвивалась онлайнова інформаційна підтримка 
користувачів у Європі, були створені такі служби, як ESA-IRS, European Space 
Agency’s Information Retrieval Service. 

У 80-і роки групи компаній розділилися за специфікацією джерел, так, напри-
клад, NEXIS, Financial Times Profile і М.А.1.0. (Бізнес-інформація), Reuters (фінанси), 
Ouestel і ORBIT (наука і технології) та ін. [5].

Розвиток інформаційних ресурсів в Україні – невід’ємний елемент світового роз-
витку. Особливий вплив на розвиток інформатизації та інформаційних ресурсів в 
Україні мають держави, які є лідерами у цьому в світі.

Сьогодні виділяють три основні етапи у розвитку інформатизації бібліотечної 
справи у світі, а отже, і в Україні.

Хронологічно перший етап відносять до 60–90-х років ХХ століття. Цей період 
пов’язаний з розвитком комп’ютерних технологій та широким впровадженням їх в 
освітніх та наукових закладах. 

Під дією природних еволюційних процесів розвитку інформаційних си-
стем світу у 1970-х роках постає проблема міжнародного обміну, якому заважа-
ли відмінності у форматах подання інформації. Так, протягом наступних двох 
десятиліть була проведена робота по створенню і впровадженню єдиного формату. 
Тривалість процесу була пов’язана з постійною появою нових форматів документів 
і негнучкістю раніше створеного формату. У 1987 р. формат UNIMARC був визнаний 
міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій та установ (IFLA) як офіційний.

Створення електронного каталогу фондів – Центрального фондового каталогу дер-
жавного архівного фонду СРСР, до якого входила архівна система України, була роз-
почата у кінці 80-х років. Але весь процес супроводжувався постійними проблемами, 
пов’язаними з технічною стороною впровадження автоматизації в архівну справу. Та-
кож на завершення створення електронного каталогу вплинув процес розпаду Радян-
ського Союзу і брак кваліфікованих кадрів, тому каталог так і не був створений. 

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Євстрат’єв С.В., 
завідувач лабораторії 
Науково-методичного центру «Агроосвіта»
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Другий етап – це період від створення незалежної України до кінця 90-х і 
характеризується впровадженням інформаційних технологій в усі сфери діяльності. 
І на цьому етапі головним постає питання вдосконалення вже існуючої довідкової 
системи і подання вторинної архівної інформації [6].

Надалі Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», 
прийнятий у 1993 р., регламентував роботу національної архівної інформаційної 
системи «Архівна та рукописна україніка», українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства [6, 7].

Такі законодавчі зміни в поєднанні з розвитком інформаційних технологій дали 
свої плоди і як наслідок починається створення електронних пошукових баз даних 
для задоволення потреб користувачів, що стало основою для наступного етапу.

Третій етап можна охарактеризувати як глобальну інформатизацію, перехід у 
електронний формат. Цей процес розпочатий у 2000 р. і триває до сьогодні.

Першим необхідним кроком було створення веб-порталу Державного комітету 
архівів України у 2000 р. Далі прийняті закони і накази «Про електронні документи 
та електронний документообіг» [8], «Порядок зберігання електронних документів в 
архівних установах» [9].

У 2007 році створено Центральний державний електронний архів України до 
завдань якого відноситься координація діяльності архівних установ і збереження 
цифрової спадщини України.

Протягом останніх років можна спостерігати створення повнотекстових 
баз даних з відкритим доступом у закладах вищої освіти. 

Згідно з сайтом http://www.
opendoar.org станом на січень 2018 
року в Україні діють 78 електрон-
них репозитаріїв, які надають до-
ступ до своїх ресурсів. Також слід 
відзначити, що за останні три роки 
кількість репозитаріїв в Україні 
збільшилася з 58 у 2015 році до 78 
у 2018 році, з них більше 90% – це 
саме репозитарії, які створені в 
університетах, що свідчить про їх 
реальне використання в навчально-
му процесі.

Сучасні платформи електрон-
них репозитаріїв дають користу-
вачам широкі можливості для 
пошуку, обміну і накопичення 
інформації будь-якого типу. Серед 
них слід виокремити:

• збереження результатів наукової 
та методичної роботи;

• пошук повнотекстових матеріалів для забезпечення освітнього і науково-
дослідного процесу;

• регулювання авторського права на розміщені матеріали;
• підтримка сучасних протоколів для обміну даними [10].
Особливу увагу слід приділити можливостям пошукових систем. Так, наприклад, по-

шук можна здійснювати за різними критеріями, використовуючи різного роду фільтри: 
за ключовими словами, авторами, датою публікації, тематикою, уточнюючи свій пошук. 
Також є можливість пошуку серед публікацій окремих факультетів і кафедр.
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Якщо проаналізувати ста-
тистику висвітлюваних тем, 
левову частку складають 
багатопрофільні, міжпредметні 
тематики. Тому немож-
ливо розглядати рейтинг 
репозитарію за галузевою 
спрямованістю, певним пред-
метним напрямом. Розглянемо 
для прикладу аграрну галузь, 
тут можна побачити теми, які 
показують міжпредметний 
зв’язок і використовуються 
в галузі у наукових роботах, 
студентських проектах, на-
вчальному процесі. Темати-
ка матеріалів, розміщених в 

репозитаріях, безумовно відповідає галузевому напряму, проте вони доповнені 
великою кількістю необхідних специфічних тематик, наприклад, менеджмент, 
сучасні комп’ютерні технології та ін.

Таким чином, на нашу думку інформаційні освітні ресурси, які вже існують в 
Україні, є потужним інструментом підтримки навчального процесу, наукової 
діяльності, професійної діяльності різних форм і рівнів. Наведемо ряд переваг для 
використання:

• повсякчасний доступ до актуальної навчальної, довідкової, наукової 
інформації;

• набуття навичок самостійної навчальної діяльності;
• формування і розвиток пізнавального способу мислення;
• ефективний пошук потрібної інформації;
• підтримка традиційного навчання і забезпечення можливості для 

самоосвіти.
Можливості викладача при використанні інформаційних ресурсів розширю-

ються, адже сформувавши курс і наповнивши його навчальними матеріалами, 
такий курс легко оновлювати, розширювати для диференціації навчального про-
цесу, враховувати індивідуальні потреби, вдосконалювати під час спільної робо-
ти. Матеріали електронних ресурсів набагато легше оновлюються і в цьому плані 
більш гнучкі у використанні на відміну від традиційних підручників. 

Сумарно, в п’яти найбільших університетських репозитаріях розміщено більше 
двохсот тисяч посилань на матеріали різного роду: навчальні, методичні, наукові та 
ін. Абсолютним лідером в представленому рейтингу є інституційний репозитарій 
Сумського державного університету, в якому станом на 25.05.2018 року розміщено  
більше 65000 публікацій. В цілому, як уже зазначалося, в Україні працює 78 
інституційних репозитаріїв з вільним доступом до матеріалів, що свідчить про 
інтенсивний розвиток інформаційних ресурсів саме в освіті.

Широке розповсюдження в освіті сьогодні мають системи дистанційного 
навчання. Вони доповнюють традиційний навчальний процес і сприяють 
диференціації навчання. Одною із складових у таких системах є змістова ча-
стина, в загальному розумінні – це інформаційний ресурс. Поєднання сучасних 
комп’ютерних технологій і використання інформаційних ресурсів дозволяє забез-
печувати навчальні дисципліни актуальною навчальною, довідковою, методичною 
інформацією, використовуючи інформаційні ресурси різного тематичного напря-



АгроТерра  1(4)’2018 Освіта

31

му. Також слід відмітити, що освітні інформаційні ресурси є основою для створен-
ня підручників нового покоління.

Використання у освітньому процесі інформаційних ресурсів створює основу 
для підтримки рівня професійної компетентності після закінчення навчання. А 
професійні інформаційні ресурси, якими користуються спеціалісти для вирішення 
реальних практичних задач, можна використовувати під час проведення наукових 
досліджень.

У дослідженнях Старченко Ю.А., Хоменко М.П. багато уваги приділено питанню 
якості практичної підготовки молодих спеціалістів аграрного сектору економіки. 
Зауважено, що попри досить якісний рівень теоретичної підготовки, вони недо-
статньо підготовлені до реальної практичної діяльності [2]. Серед причин такого 
зниження був озвучений недостатній рівень техніко-технологічного оснащення на-
вчальних закладів [3, 4]. Інформаційні ресурси онлайн-доступу використовуються в 
освітніх процесах багатьох країн світу. Тому для підвищення якості методичного за-
безпечення освітнього процесу на базі Науково-методичного центру інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» 
було створено лабораторію інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього 
процесу, яка займається створенням сучасного комп’ютерного освітнього контенту 
і розміщенням його на інформаційному ресурсі «Медіатека» електронних засобів 
навчання: www.nmcbook.com.ua. Серед представленого контенту широкий вибір 
підручників нового покоління, які створюються авторськими колективами, ди-
зайнерами та іншими спеціалістами з максимальним практичним спрямуванням, 
навчальні матеріали представлені великою кількістю відео і анімацій процесів, які 
супроводжують професійну діяльність. Також, лабораторія пропонує безкоштовну 
допомогу у створенні подібного контенту для зацікавлених. На основі вищезазна-
ченого можна говорити про можливості підвищення якості практичної підготовки, 
широко застосовуючи інформаційні ресурси на прикладі інформаційного ресурсу 
«Медіатека» електронних засобів навчання.

В сучасній освіті інформаційні ресурси зайняли свою нішу і стали невід’ємним 
елементом освітніх процесів і систем. Але слід зауважити, що використання 
інформаційних ресурсів в освітньому процесі все ж має не однозначний ефект, що 
пов’язано з існуванням інформаційних ресурсів, які не мають належного наукового 
рівня, носять хаотичний характер. В якості прикладів можна навести сайти, які про-
понують готові види навчальних робіт, починаючи від рефератів і закінчуючи кур-
совими та дипломними роботами. Створення та функціонування таких сумнівних 
інформаційних ресурсів було викликане нестачею якісного електронного науко-
вого і навчального матеріалу. Зараз, здійснюючи пошуковий запит в інтернеті 
на певну наукову тематику, повертаються посилання на матеріали, розміщені в 
університетських репозитаріях. Технічно і практично університети України готові 
до сучасних форм ведення навчального процесу. 

Застосування сучасних комп’ютерних технологій в освітніх процесах, широке 
використання вітчизняних та світових інформаційних ресурсів однозначно створює 
можливості для підвищення якості як теоретичної, так і практичної освіти, але 
потребує вдосконалення в систематизації, доступі і методах навчання.
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Освітні процеси, що відбуваються в Україні на сучасному етапі, вимагають 
підвищення рівня підготовки висококваліфікованих педагогів різного профілю.Однією 
з важливих якостей педагога, умов успішності його як професіонала є готовність до 
інноваційної діяльності. Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний 
процес є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті.

Одним із завдань, які вирішують сучасні навчальні заклади, є формування духовно, 
інтелектуально, психологічно підготовленого до самостійного життя випускника, а та-
кож навчити майбутніх фахівців самостійно вчитися протягом життя, орієнтуватися в 
інформаційних потоках, сприймати їх систематично та проводити критичний аналіз 
наукової інформації.

Педагогічні інновації викладача – це результат його пошуку, оригінальних, нестан-
дартних рішень, різноманітних педагогічних проблем. Продуктом творчого пошуку 
можуть бути нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми і методи ви-
ховання, нестандартні підходи в управлінні. Продуктом інновацій як процесу творчої 
діяльності є зростання педагогічної майстерності педагога, рівень його культури, мис-
лення, світогляду. Творчий пошук педагога також суттєво впливає й на особистість сту-
дента: вони працюють активніше, у них пробуджується бажання випробувати й власні 
можливості в інноваційній діяльності.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства головним аспектом 
функціонування освіти має стати питання підготовки педагогічного фахівця до 
інноваційної роботи в сучасному закладі освіти, котра змінюється не лише за типом, 
але  й за змістом освіти, формами організації освітнього процесу, який міг би онов-
лювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можливо 
тільки за умови розумного поєднання традиційних та інноваційних форм і методів 
навчання.

Зміни в змісті й структурі вищого навчального закладу мають глибинний характер 
і потребують розв’язання проблеми підготовки викладача-інноватора, який володіє 
проективним мисленням, перспективними педагогічними технологіями, є суб’єктом 
особистісного й професійного зростання, уміє досягти нової педагогічної мети.

Вміння кожного сучасного викладача включає в себе вміння створити в аудиторії 
атмосферу, яка сприяє заохоченню студентів задавати питання та шукати відповіді. 
Брати за основу такі види навчання, які б сприяли розвитку критичного мислення та 
самостійного набуття знань, стимулювати рефлексію. Застосовувати наявні ефективні 
методи. Стати вдумливим професіоналом, що означає навчитися самому – уважно 
спостерігати, визначати проблеми та створювати нові стратегії для їх вирішення. Бути 
взірцем для інших слухачів, передавати свої знання колегам, використовувати нові ме-
тодики навчання. 

Беручи до уваги важливість формування майбутнього фахівця в умовах коледжу, 
викладачі спеціальних дисциплін спрямовують всі зусилля на пошук інноваційних 
форм навчання для оптимізації освітнього процесу.

Сьогодні, спостерігаючи за студентами, можна дійти висновку, що студенти не сприй-
мають, або не хочуть сприймати викладений матеріал. Тому, щоб запобігти байдужості 
студентів на заняттях, викладаючи новий матеріал, потрібно підпорядковуватися 
природній допитливості студента. Доносити їм, що новий факт не виникає з “нічого”, 
і разом з молодим поколінням обирати, і застосовувати ту форму організації занят-

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГА 
ЯК ОСНОВНА УМОВА ПОЛІПШЕННЯ ОСВІТНЬОГО

 ПРОЦЕСУ В КОЛЕДЖІ

Рибіцька Г.В., викладач Будівельного  
коледжу  Житомирського національного агроекологічного університету



АгроТерра  1(4)’2018Освіта

34

тя, яка буде оптимальною і цікавою для них. Отже, завдання, яке постало перед ви-
кладачем, – розкрити здібності своїх студентів, виховувати в них сміливість думки і 
впевненість у тому, що вони розв’яжуть кожне завдання. Без особистого захоплення 
справою, без наявності педагогічного такту і таланту, без умілого вибору форм навчан-
ня, методів, прийомів та засобів втілити все це в життя неможливо.

Викладач інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе 
відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш пер-
спективним соціальним типом педагога. Як викладач-дослідник, він спрямований 
на науково обґрунтовану організацію освітнього процесу з прогностичним спряму-
ванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту 
професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень 
самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії.

Для успішного втілення творчих ідей в життя навчального закладу необхідно 
створити належні умови. Одним з важливих факторів розвитку педагогічного ко-
лективу є матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. В нашому на-
вчальному закладі створені належні умови для творчої реалізації викладача і сту-
дента, а саме: навчально-інформаційний простір, який постійно удосконалюється, 
вільний доступ до інтернету, обладнання комп’ютерних класів сучасною технікою, 
необхідним програмним забезпеченням, аудиторії забезпечені мультимедійною 
технікою та інтерактивними дошками.

З впровадженням в освітній процес сучасних технологій, викладач все більше 
набуває функції консультанта, порадника, наставника. Останнє вимагає від нього 
спеціальної психолого-педагогічної підготовки, оскільки у професійній діяльності ви-
кладача реалізуються не тільки спеціальні предметні знання, але й сучасні знання у 
сфері педагогіки і психології технології навчання і виховання. На цій базі формується 
готовність до сприйняття, оцінки і реалізації педагогічних інновацій. Інноваційну 
спрямованість педагогічної діяльності зумовлюють соціально–економічні перетворен-
ня, які вимагають відповідного оновлення освітньої політики, прагнення педагогів до 
засвоєння та застосування педагогічних новинок. Велику роль відіграє конкуренція 
вищих навчальних закладів, яка стимулює пошук нових технологій, форм, методів 
організації освітнього процесу, диктує відповідні критерії щодо підбору науково–
педагогічних кадрів.

Умови, які сприяють інноваційному потенціалу, творчій діяльності, самореалізації 
особистості викладача:

- формування інформаційної культури усіх учасників освітнього процесу;
- створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного клімату в 

колективі;
- забезпечення можливості реалізації своїх здібностей в освітньому процесі; 
- самовизначення кожного викладача в усіх сферах життя коледжу через 

індивідуальний вибір;
- своєчасна позитивна оцінка діяльності;
- забезпечення вільного часу викладача з метою створення умов для самореалізації 

особистості викладача на дозвіллі, підвищення його загальної культури, безперервне 
збагачення професійно значущих дослідницьких якостей;

- забезпечення соціального захисту в умовах ринкової економіки, матеріальних 
умов його життя й праці;

- безперервна освіта (система підвищення кваліфікації) оскільки вона, по-перше, 
відповідає потребам і закономірностям розвитку інформаційного суспільства і є фак-
тором формування, розвитку і постійного забезпечення сукупної культури педаго-
га, а по-друге, адекватна специфіці педагогічної діяльності, ролі і місцю особистості 
вчителя-дослідника, новатора у педагогічному процесі;

- керівництво актуалізує нові ідеї, виявляє коло проблем, організовує обгово-
рення їх у викладацькому колективі. Створює  творчу групу з метою розроблення та 
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оформлення ідеї у відповідний проект чи програму.
Інноваційні форми методичної роботи (виставка педагогічної творчості, фестиваль 

методичних ідей, методичний турнір, конкурс професійної майстерності, панорама 
педагогічних ідей і знахідок, методичні тижні, майстер-класи за участю педагогів-
новаторів, педагогічні конкурси, фестивалі педагогічних ідей; конференції, семінари-
практикуми, дискусії, присвячені інноваційним методам навчання) активізують 
ініціативу викладача, озброюють методикою педагогічної взаємодії, співробітництва, 
співтворчості й методами аналізу професійних досягнень. Моделювання проблемно-
ситуаційної та імітаційно-ігрової діяльності в методичній роботі створює умо-
ви для цілеспрямованого й систематичного розвитку потреби в самовираженні, 
самоорганізації, закладеної в кожному її учаснику.

Підготовлений викладач до інноваційної діяльності, характеризується такими 
професійними й особистісними якостями: 

- уміє відповідно до нововведень у науці й практиці по-новому формулювати 
освітні цілі з предмета, певної методики, досягати й оптимально переосмислювати їх 
під час навчання;

- уміло поєднує  сучасну йому реальність з вимогами особистісно орієнтованої 
освіти, здатен до коригування освітнього процесу за критеріями інноваційної діяльності;

- здатний бачити індивідуальні здібності дітей і навчати відповідно до їх особли-
востей;

- уміє продуктивно, нестандартно організовувати й проводити навчання і вихо-
вання, забезпечуючи розвиток творчості студентів через використання інноваційних 
технологій;

- застосовує форми і методи інноваційного навчання, яке передбачає врахування 
особистого досвіду;

- адекватно оцінює, стимулює самовираження студентів, здатний бачити їх по-
зитивний розвиток;

- прагне до особистісного творчого розвитку, усвідомлює значущість, актуальність 
власних інноваційних пошуків і відкриттів;

- уміє ділитися досвідом роботи через майстер-класи, семінари, друковані про-
дукти, творчі звіти тощо.

Підсумовуючи вищевикладене, варто підкреслити, що інноваційна педагогічна 
діяльність викладача буде продуктивною тільки тоді, коли він повністю відмовиться 
від відомих штампів, стереотипів у навчанні, вихованні й розвитку особистості, діючих 
нормативів, створить нові цілі та принципи своєї діяльності. Інноваційний потенціал 
загальноосвітнього навчального закладу залежить від кількості педагогів, які з яскраво 
вираженим новаторським духом завжди першими охоче сприймають нове як позитив-
не. Вони вміють розв’язувати нестандартні завдання, часто самі створюють і розробля-
ють педагогічні освітні інновації.

Розвиток інноваційного потенціалу викладачів і підвищення на цій основі 
результативності освітнього процесу знаходиться у прямій залежності від педагогічних 
умов, від правильно обраних шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної 
діяльності, від особистісних якостей викладача. Тому для організації навчально-
виховної діяльності необхідно враховувати саме такі чинники формування творчої 
особистості, адже тільки у сприятливих педагогічних умовах за допомогою правильно 
обраних шляхів реалізації свого інноваційного потенціалу може вільно розвиватися 
творчий викладач. Про результативність педагогічної творчості викладача в освітньому 
процесі свідчать реальні перетворення в особистості студента.
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Найбільше природне багатство України – чорноземи. Вони складають майже 
50% світового запасу чорноземів. Розорані землі в Україні становлять близько 85% 
від площі степів і лісостепів. Посівні площі займають 33,5 млн га. Вже зіпсовано 60% 
чорноземів, щорічно втрачається 100 тисяч гектарів родючих ґрунтів.

Майже 50% урожаю сільськогосподарських культур вирощується на ґрунтах, об-
роблених хімічними добривами та отрутохімікатами. В Україні накопичено 12 ти-
сяч тонн непридатних і заборонених для використання пестицидів.

Великої шкоди ґрунтам України завдала необґрунтована меліорація. Майже 50 
тис. га орних земель підтоплені, крім того 3,7 млн. га землі знаходиться в зоні дії 
аварії на Чорнобильській АЕС.

Якщо узагальнити всі зміни, то 22% території України можна характеризувати як 
сильно і дуже сильно уражені і непридатні до повного використання.

Внаслідок екстенсивного розвитку сільського і лісового господарств, неефек-
тивного ведення заповідної та інших природоохоронних справ порушилося 
співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових та водних ресурсів, 
і як наслідок – інтенсивний розвиток ерозійних процесів, ущільнення орного шару 
ґрунту, зниження його родючості, послаблення стійкості природних ландшафтів 
України.

Ситуація, яка склалася, зумовлена головним чином тим, що протягом багатьох 
десятиріч екстенсивне використання земельних угідь, і особливо ріллі, не компенсу-
валося рівнозначними заходами щодо відтворення ґрунтів. В цьому полягає голов-
на причина низької ефективності засобів, які застосовуються з метою інтенсифікації 
землеробства, а комплекс деградаційних процесів виснажує ґрунтові виробничі ре-
сурси, знижує врожаї сільськогосподарських культур. 

На значній частині площі сільськогосподарських угідь досягнуто межі 
екологічної збалансованості ґрунтових екосистем і агрофітоценозів. Найбільших 
збитків ґрунтам завдають водна і вітрова ерозії, безповоротні втрати гумусу і по-
живних речовин, засолення і закислення ґрунтів, висушування і перезволоження, 
в тому числі і заболочування, забруднення промисловими відходами і викидами, 
отрутохімікатами.

Проблема охорони та раціонального використання земель є одним із 
найважливіших завдань людства, бо 98% продуктів харчування, які споживає люди-
на, отримуються за рахунок обробітку землі. 

Агрокультурою людина займається майже 10 тисячоліть. За цей період у бага-
тьох частинах планети розквітали і гинули цивілізації, колись квітучі краї перетво-
рювались на пустелі. Низька культура землеробства, а хижацька експлуатація зе-
мель призводили до руйнування ґрунтів. Французькі вчені підрахували, що за весь 
історичний період людство втратило близько 2 млрд га родючих земель.

ОБРОБІТОК ГРУНТУ – ОСНОВА МАЙБУТНЬОГО УРОЖАЮ.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Рудюк А.М., завідувач сектору землеробства та меліорації 
Міністерства аграрної політики та продовольства України

«… Чорнозем дорожче усякої нафти, 
усякого кам’яного вугілля, 

дорожче золотих та залізних руд, 
у ньому – віковічне, невичерпне багатство…»

Василь Докучаєв
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 Сьогодні об′єктом нашої уваги є земля, яка Конституцією України визнана як 
загальнонаціональне багатство, що перебуває під особливою охороною держави.

І саме цими положеннями основного Закону держави ми повинні керуватися у 
своїй професійній діяльності.

Україна володіє потужним потенціалом земельних ресурсів.  
Немає сумніву, що питання вико-

ристання, насамперед, раціонального 
використання саме цих ресурсів над-
звичайно багатогранне, яке потребує 
комплексного підходу особливо в сучас-
них умовах господарювання. Темою цієї 
статті є одна із   складових – обробіток 
ґрунту.

 Інтенсифікація і особливо хімізація 
землеробства в останні 100 років ство-
рили умови, які дали можливість 
значно підвищити врожайність 
сільськогосподарських культур, разом 
з цим призвели до дуже серйозних не-
гативних наслідків. 

Практично неконтрольований антро-
погенний вплив на ґрунти спричиняє їх 
деградацію, особливо дегуміфікацію, 
зменшує продуктивність земель 
сільськогосподарського призначення.

В Україні в перехідний період до 
ринкової економіки ці питання осо-
бливо загострилися внаслідок вико-
ристання землі як єдиного засобу 
існування в умовах виживання за раху-
нок природної родючості ґрунтів, без 
компенсації витрат.

Серед сучасних умов, що визначають 
ефективність сільськогосподарського 
виробництва, важливе значення ма-
ють вдосконалені системи земле-
робства. Складовою частиною їх є 
біологізовані сівозміни, ґрунтозахисні 
технології обробітку, збалансовані та 
науково обґрунтовані системи удо-
брення. Всі ці прийоми спрямовані 
на оптимізацію ґрунтових факторів, 
енергозбереження і охорону навко-
лишнього середовища, попередження 
деградаційних змін і забруднення.

Важливим елементом системи зем-
леробства є система обробітку ґрунту. 
Значення механічного обробітку 
ґрунту зумовлене дією на всі його 
властивості та наявність у ньому зем-

них факторів життя рослин, які визначають родючість. 



Неправильно проведений обробіток ґрунту завдає йому значної шкоди, знижу-
ючи потенційну й ефективну родючість. 

Спостереженнями вчених встановлено рівні впливу на врожайність вирощу-
ваних культур агротехнічних заходів за комплексного їх застосування: удобрення 
ґрунту — 50, обробіток — 20, сорти — 10, захист від шкідливих організмів — 20%. 

Не випадково відомий вчений-землероб Стебут І.А. наголошував: „Земля - то 
наша Батьківщина. Обробляти землю – значить служити Батьківщині” Запобігти 
помилкам в обробітку ґрунту можна знанням наукових основ, урахування яких 
забезпечує виконання поставлених перед ним завдань.

Обробіток ґрунту під сільськогосподарські культури обумовлюється 
морфологічними та біологічними особливостями рослин та природно-
кліматичними умовами. Він має забезпечити оптимальний водно-повітряний і 
поживний режими орного шару, знищення бур’янів, заробляння рослинних пож-
нивно-кореневих решток та добрив, вирівнювання і ущільнення ґрунту, а також 
створення умов для якісної роботи посівних агрегатів, обприскувачів і збиральної 
техніки.

Механічний обробіток ґрунту в умовах екстенсивного землеробства створює 
дефіцитний баланс гумусу. Процеси перетворення органічної речовини ґрунту 
втрачають акумулятивний і набувають мінералізаційного напрямку.

Обробіток ґрунту за своєю дією на рівень вмісту органічної речовини ґрунту – не 
менш вагомий фактор, ніж культура польових рослин. Розміри втрат за механічного 
обробітку можуть в 10–15 разів перевищувати втрати від мінералізації. Від систем 
обробітку залежить розподіл у ґрунті рослинних решток і добрив. Тому обробіток 
ґрунту повинен регулювати баланс гумусу, покращувати агрофізичні, біологічні і 
агрохімічні властивості ґрунтів.

У країні тепер 48 % ріллі піддається негативному впливу водної та вітрової ерозії. 
Інтенсивність ерозійних процесів нині перевищує природне ґрунтоутворення у 2–10 
разів. Негативної дії зазнають ґрунти й від фізичної ерозії, яка проявляється в їх 
переущільненні під впливом проходів на полях тракторів і сільськогосподарських 
машин. За сучасних інтенсивних технологій кількість проходів агрегатів на полях 
сягає 8–16, а переущільнення ґрунту при цьому поширюється на глибину 60–100 см. 

Перелічені явища, а також економічні мотиви зумовили пошуки та обґрунтування 
напрямів мінімалізації механічного впливу на ґрунт і зокрема заходів ощадливого 
використання ґрунтової родючості. Реальними напрямами мінімалізації обробітку 
ґрунту і послаблення негативної дії на нього засобів механізації є такі:

• використання комбінованих агрегатів; 
• практика широкозахватних агрегатів для зменшення кількості їх проходів полем; 
• заміна полицевих обробітків менш витратними безполицевими і поверхневими; 
• використання на весняних польових роботах гусеничних тракторів або 

колісних, але з широкопрофільними шинами; 
• обґрунтована заміна механічних обробітків застосуванням гербіцидів. 
Обробляти ґрунт треба так, щоб досягти поставлених завдань без зайвих витрат. 

Звичайно, кожному господареві слід зважати, що мінімальний обробіток ґрунту 
має забезпечити оптимальні умови для рослин. Мінімалізації обробітку ґрунту кра-
ще відповідають ґрунти легкого і середнього гранулометричного складу, чисті від 
бур’янів. Особливої уваги заслуговують системи обробітку ґрунту при забрудненні 
ріллі радіонуклідами. В цих умовах для запобігання міграції радіонуклідів важли-
вими є протиерозійні заходи, які зменшують дефляцію і явища поверхневого та 
внутрішньоґрунтового стоків. Не менш важливе проведення початкової двохярусної 
та плантажної оранки для загортання забрудненого шару й наступних система-
тичних безполицевих обробітків. При цьому забрудненість кореневмісного шару 
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цезієм зменшується у 20–30 разів, а вирощеної продукції радіонуклідами — в 4–8 
разів. У процесі дії на ґрунті знарядь його обробітку можливі такі технологічні 
операції: ущільнення, розпушування, подрібнення, перемішування, обертання, 
вирівнювання.

Охорона та відтворення родючості ґрунтів можливе при поверненні у ґрунт по-
живних речовин і органічної речовини у вигляді гною та мінеральних добрив. Про-
те цього недостатньо для розширеного відтворення родючості ґрунтів. Для попо-
внення запасів органічної речовини у ґрунті необхідно залишати на землі пожнивні 
рештки: стерню, подрібнені стебла кукурудзи, соняшнику, люпину тощо. 

Вони захищають ґрунт від руйнівних дощових крапель, попереджують виник-
нення і розвиток водної та вітрової ерозії, непродуктивне випаровування вологи з 
поверхні, утворення ґрунтової кірки, сприяють снігозатриманню і накопиченню во-
логи в ґрунті, поповнюють запаси органічної речовини.

Отже, системи обробітку ґрунту повинні враховувати рельєф місцевості, зволо-
ження та гранулометричний склад ґрунтів та їх гумусованість, склад вирощуваних 
сільськогосподарських культур та їх попередників, потенційну небезпеку появи 
водної та вітрової ерозії.

В Україні відпрацьовано так звану комбіновану систему обробітку ґрунтів, що 
означає використання різних способів, знарядь і глибин обробітку з врахуванням 
ґрунтово-кліматичних умов, попередників, вимог культур тощо. 

Як виявляється, така система найбільш відповідає строкатості ґрунтового по-
криву, атмосферного зволоження країни, а також враховує велику кількість дуже 
різних польових культур, що вирощуються в Україні. 

Виробничники віддають належне науковцям НААН, що провели велику кількість 
стаціонарних дослідів і довели доцільність диференційованого підходу до вибору 
того чи іншого способу обробітку. 

Однак комбінована система обробітку має певні недоліки – вона не усунула за-
грози ерозії ґрунту, зайвих втрат органічної речовини. 

Така система обробітку, як правило, супроводжується численними проходами 
техніки, що викликає переущільнення орного шару і вимагає перевитрат пально-
го. Коли ціни на пальне не були надвисокими, недоліки комбінованої системи не 
помічалися. Тепер ситуація радикальним чином змінилися. Переважно важкий 
економічний стан господарств призвів, зокрема, до того, що наукові рекомендації 
стосовно обробітку грунту не виконуються. 

Отже, сьогодні вкрай необхідно інтенсифікувати наукові пошуки здешевлення 
обробітку.

 Мінімалізація обробітку в Україні, як і у всьому світі, повинна стати пріоритетним 
напрямком удосконалення сучасних підходів до обробітку. Виробничники, комен-
туючи переваги мінімального обробітку, звичайно найбільшу увагу приділяють 
економії витрат пального. Але не меншої уваги заслуговують інші аспекти і перш 
за все позитивні зрушення, що відмічаються у ґрунтах. Це покращення структури, 
зменшення глибини підорної підошви, збільшення водоутримної і фільтраційної 
здатності ґрунту, кількості доступної вологи, рухомих форм N, Р, К, зростання 
протиерозійної стійкості, мікробіологічної активності. Найвищого ефекту, за дани-
ми багатьох закордонних дослідників, можна досягти за умов застосування нульо-
вого обробітку. 

Позитивні зміни нульового обробітку стосовно екологічного впливу звичайно 
пов’язують із акумуляцією рослинних решток на поверхні і у верхніх шарах ґрунту, 
зменшенням через це поверхневого і внутрішньоґрунтового стоку, покращенням 
балансу вуглецю і інших біогенних елементів, гальмуванні процесів дегуміфікації, 
емісії газів, низхідного перерозподілу речовин.



Слід наголосити, що в останні роки у всьому світі надається надзвичайного 
значення проблемам зміни клімату. І одним з вагомих чинників є саме прийоми 
обробітку ґрунту. Тут, як вбачається, є значний пласт роботи для наших вчених-
аграріїв.

За попередніми даними науковців НААН, в Україні є великі можливості для 
впровадження мінімальних і нульових технологій обробітку. Але без широкої 
перевірки і адаптації до природно-кліматичних умов, впровадження мінімальних і 
тим більше нульових технологій у виробництво неможливе. Аналізуючи протилежні 
позиції різних вчених, академік А. Іоффе зазначав, що наука про обробіток ґрунту 
перебуває ще на початковій стадії, процеси розпушування і обертання мало вивчені, 
теоретичні здобутки в цьому напрямі непереконливі, а основні закономірності не 
встановлені. Розвиваючи ці узагальнення, академік М. Качинський зазначав, що хоч 
вчення про обробіток ґрунту має глибокі витоки, проте й тепер погляди на нього 
часто мають досить суперечливий характер. 

У теорії обробітку досить актуальним залишається питання про диференціацію 
орного шару, з яким пов’язується обґрунтування застосування певних технологічних 
операцій, глибини та інтенсивності обробітку ґрунту. Уже тепер з урахуванням 
біологічних особливостей окремих культур і ґрунтово-кліматичних умов водночас 
використовують полицевий і безполицевий, роторний і комбінований способи 
обробітку ґрунту. Широко практикують також поєднання основного глибокого з по-
верхневим і мілким обробітком. Обґрунтовано необхідність застосування фрези під 
час освоєння низових торф’яників, перелогових земель, докорінного поліпшення 
лук і пасовищ, напівгребеневого способу вирощування картоплі та ін. 

Широкого застосування плоскорізний обробіток набув у районах вітрової 
ерозії та на схилах, де виявляється дія водної ерозії. Водночас питання про 
доцільність щорічної оранки для поліпшення структурного стану ґрунту і ліквідації 
диференціації за родючістю окремих частин орного шару залишається відкритим.

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ АГРАРНИХ ВИШІВ 
ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ МАЛОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Кальченко С.В., доцент, д-р екон. наук,
Таврійський державний агротехнологічний університет

Аналізуючи вплив особистих селянських господарств на функціонування 
вітчизняного продовольчого ринку, необхідно зазначити їхню роль у формуванні 
сукупної пропозиції по молоку та молокопродуктах, картоплі, овоче-баштанних 
та плодово-ягідних культурах. Це свідчить про те, що селянські домогосподарства 
значною мірою забезпечують стабільність і на цьому сегменті продовольчого ринку. 
Особливо важливого значення набуває роль господарств населення в умовах цінових 
коливань, коли відбуваються негативні трансформації співвідношення номінальних 
доходів та ціни на окремі види сільськогосподарської продукції. У такому випадку 
господарства населення відіграють роль амортизатора, даючи змогу споживачу за-
довольнити продовольчі потреби за рахунок самоексплуатації або використовую-
чи наявні інституційні зв’язки. Важливе значення для забезпечення продовольчої 
безпеки держави має ступінь залежності стабільності вітчизняного продовольчого 
ринку від діяльності іноземних виробників. Отже, слід відмітити факт негативних, 
а іноді і небезпечних процесів, що мають місце з окремих напрямків виробництва 
сільськогосподарської продукції.
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Аналізуючи загальну динаміку показників, що формують життєздатність се-
лянських домогосподарств упродовж останнього часу, слід відзначити загальні 
позитивні тенденції, які спостерігаються майже по всіх позиціях, за винятком 
кількості сільського населення. 

Іншою складовою ефективної життєдіяльності особистих селянських домогоспо-
дарств є демографічна, яка характеризується загальною чисельністю сільського на-
селення, а також кількістю народжених в сільській місцевості. У цьому випадку ми 
спостерігаємо дві протилежні за змістом тенденції: зростання кількості народже-
них та скорочення загальної чисельності сільського населення, кожна з яких, в свою 
чергу, визначає рівень життєздатності особистого селянського господарства. 

Поясненням цього є, на нашу думку, об’єднаний вплив декількох процесів: 
природні результати погіршення життєвих умов осіб пенсійного віку, які прожива-
ють у сільській місцевості та триваючий процес еміграції сільської молоді у міста. 
Якщо вирішення першої проблеми знаходиться за межами сільських територій, то 
можливість уповільнити темпи міграції працездатного населення цілком можливо 
шляхом удосконалення житлового забезпечення, розвитку комунального господар-
ства. Ще однією складовою забезпечення рівня життєздатності особистих селян-
ських господарств є характер виробничого процесу, зокрема наявність фахівців се-
ред представників дрібнотоварного сектору аграрного виробництва. 

Відсоток голів домогосподарств, які мають вищу освіту (повну, неповну, 
незакінчену) упродовж аналізованого терміну поступово зростає, хоча і демонструє 
певну синусоїдальну динаміку. Отже, необхідно відзначити, що лише шляхом ком-
плексного розвитку (технологічного та організаційного) ми можемо досягти по-
зитивних змін у виробництві сільськогосподарської продукції в дрібнотоварному 
секторі.    

Аналізуючи динаміку рівня освіти голів селянських домогосподарств, необхідно 
відзначити, що в цілому питома вага неосвічених селян скоротилась, що од-
нак є скоріше результатом погіршення життєвого рівня осіб похилого віку, аніж 
підвищення освітнього рівня сільського населення. Підтвердженням такого вис-
новку є скорочення частки голів селянських домогосподарств, які не мають повної 
загальної середньої освіти. Занепокоєння викликає також зростання питомої ваги 
осіб із середньою освітою та незначний відсоток осіб із базовою та повною вищою 
освітою, оскільки низький відсоток фахівців робить інноваційний розвиток особи-
стих селянських господарств проблематичним.

Забезпечення розвитку малих форм аграрного виробництва має проводитися за 
наступними напрямами: техніко-технологічний, економіко-аналітичний, систем-
ний менеджмент.

Інформаційний зміст кожного напряму пов’язаний із специфікою веден-
ня господарської діяльності в даному секторі аграрного підприємництва, а саме: 
відносно невеликим обсягом виробництва, використанням переважно власної 
праці, низьким рівнем інноваційності виробництва, локальністю економічних 
зв’язків. Отже, доцільним є забезпечення функціонування господарюючих суб’єктів, 
виходячи із специфічних рис, що визначають їх господарську сутність у напрямку 
ліквідації проблем, які стоять на заваді виходу дрібних господарств на новий рівень 
функціонування.

Особливу увагу слід приділяти належному інформаційному забезпеченню 
з кожного напряму розвитку, враховуючи регіональну специфіку в природно-
кліматичному, демографічному і  загальноекономічному аспектах. 

1. Техніко-технологічний напрям. Передбачає стимулювання активного ви-
користання засобів механізації та автоматизації, творчий підхід до породно-со-
ртового забезпечення сільськогосподарського виробництва, виходячи не тільки із 



суто економічних критеріїв (співвідношення витрат і результату, рівень попиту на 
продукцію та ін.), а також враховуючи соціальні аспекти життєдіяльності селян-
ських господарств (етап розвитку, співвідношення затрат ресурсів та корисності от-
риманих благ та ін.). Значною мірою визначає рівень ефективності господарської 
діяльності можливість скорочення втрат вирощеної продукції. 

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне вивчення потенційних можливостей засто-
сування приладів для переробки рослинницької продукції в домашніх умовах, що 
нині активно та в широкому асортименті пропонують магазини побутової техніки.  
За результатами досліджень забезпечується посилення спеціалізації серед дрібних 
сільгоспвиробників, що сприяє зростанню обсягів продукції під час розширення 
асортименту. Крім цього, така практика дозволить знизити потенційно небезпечні 
наслідки жорсткої конкурентної боротьби в умовах вільної конкуренції.

2. Економіко-аналітичний напрям. Передбачає застосування методів 
економічного аналізу для характеристики діяльності селянських господарств, 
оцінки впливу тих чи інших факторів на рівень її ефективності, пошук прихова-
них ресурсів для подальшого розвитку та визначення соціально-економічного ста-
тусу підприємницької одиниці. Оптимізація техніко-технологічного забезпечен-
ня виробничо-господарської діяльності має базуватися не тільки на результатах 
аналізу загальних тенденцій макро- та мікроекономічного розвитку, але й повинна 
враховувати потенційні можливості конкретного селянського господарства та їх 
відповідність обраним напрямам господарської діяльності.

Однією із складових ефективної економічної діяльності на принципах товар-
ного виробництва в умовах жорсткого конкурентного середовища є правильне 
оцінювання обраних напрямів господарювання, їх відповідності тенденціям роз-
витку регіонального ринку та потенційним можливостям, виходячи з обсягу на-
явних ресурсів. 

Обов’язковою вимогою обґрунтування напрямку господарювання за принципа-
ми товарного виробництва є аналіз прогнозу соціально-економічних процесів, що 
визначають характер функціонування відповідного сегменту аграрного ринку. До-
тепер напрями виробничої діяльності в селянських господарствах обиралися, ви-
ходячи з традицій пращурів, чуток про одноразові успішні комерційні операції 
сусідів і не були стратегічно виваженими. Надалі селянин має орієнтуватися не на 
результати комерційного успіху минулого, а на вимоги, що висуває майбутнє. 

3. Системний менеджмент. Передбачає розробку заходів у напрямку 
оптимізації маркетингової діяльності та розвитку міжгосподарських зв’язків. 
Функціонування селянських господарств на засадах традиційної економіки, коли 
реалізується лише надлишок вирощеної продукції, в сучасних умовах неможливе. 
Вітчизняні дрібні сільгоспвиробники поступово переходять до товарної форми ве-
дення господарської діяльності, коли створений продукт призначається на продаж.

З метою вирішення зазначених проблем нами пропонується для впровадження 
«Програма співпраці ВНЗ із представниками малого аграрного підприємництва». 
Метою Програми є забезпечення ефективної співпраці між підприємницьким 
середовищем та освітньою сферою, підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарського виробництва у сфері малого бізнесу, оптимізація вико-
ристання ресурсного потенціалу в аграрній сфері, адаптація вітчизняного малого 
аграрного підприємництва до вимог постіндустріальної економіки.

Проблему передбачається вирішити шляхом: створення сприятливих умов 
для науково-практичної діяльності студентсько-викладацького корпусу; залу-
чення представників дрібнотоварного аграрного підприємництва до процесу 
підготовки фахівців у сфері сільськогосподарського виробництва; організації 
міжінституційної співпраці в межах неформальних об’єднань; надання підтримки 
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сільськогосподарським дорадчим службам; стимулювання науково-практичної 
діяльності, спрямованої на оптимізацію використання ресурсного потенціалу в 
сфері особистих селянських господарств; удосконалення наукових підходів щодо 
розробки заходів адаптації дрібнотоварного аграрного виробництва до вимог 
постіндустріальної економіки.

Програму передбачено виконувати упродовж двох етапів. Під час першого етапу 
передбачається розроблення та прийняття нових і внесення змін до діючих норм 
навчально-методичного забезпечення. Під час другого етапу передбачається про-
ведення аналізу виконання першого етапу та коригування і подальше виконання 
заходів Програми. Виконання Програми дасть змогу забезпечити: підвищення рівня 
зайнятості та збільшення доходів сільського населення; розвиток дрібнотоварного 
сектору аграрного підприємництва відповідно до вимог постіндустріальної 
економіки та формування елементів техноструктури як необхідної складової 
ефективного товарного виробництва; збільшення виробництва валової продукції 
сільського господарства в регіоні та збільшення доходів сільського населення.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРОБІЗНЕСУ 
В КОНТЕКСТІ  СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Левківська Л.,
Житомирський національний агроекологічний університет,
Левкович І.
Лейбніц-Інститут аграрного розвитку
в країнах з перехідною економікою (IAMO), Німеччина

Соціальна відповідальність агробізнесу нині є однією з найбільш обговорюва-
них проблем. Такі фактори, як глобалізація, підвищення конкуренції, подальша 
інтеграція України, розвиток українських агропромислових формувань, а також гро-
мадський тиск на них роблять аналіз корпоративної соціальної відповідальності досить 
актуальним для українського агробізнесу. Аграрний сектор України характеризується 
значною неоднорідністю сільськогосподарських товаровиробників – від особистих се-
лянських господарств до великих агрокомпаній (агрохолдингів). Незважаючи на 
позитивний економічний вплив агрохолдингів, вони звинувачуються в експлуатації 
сільських ресурсів, що не в повній мірі сприяє охороні довкілля та сільському розвит-
ку в цілому. Ці та інші фактори сприяють вивченню питань розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності, яка може стати інструментом для досягнення потреб 
зацікавлених сторін і для сталого розвитку сільських територій. 

Питання соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) нині цікавить багатьох 
зарубіжних і вітчизняних дослідників. Йому присвятили свої праці В. Апопій, К. 
Девіс, С. Задек, Ф. Котлер, О. Шелдон, Г. Башнянин, О. Бородіна, М. Бутко, В. Во-
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робей, О. Єранкін, С. Ілляшенко, С. Князь, О. Кузьмін, А. Садєков, М. Стародубсь-
ка, О. Харчишина, М. Хорунжий, В. Шаповал та інші. Більшість вітчизняних на-
укових досліджень базуються на досвіді зарубіжних країн і їх моделях соціальної 
відповідальності, але меншою мірою враховують особливості розвитку соціальної 
відповідальності агробізнесу.

Світова Економічна Рада з питань стабільного розвитку визначила соціальну 
відповідальність бізнесу як „...постійно діючу вимогу до бізнесу діяти в рамках етич-
них норм та забезпечувати економічне зростання, в тому числі шляхом покращен-
ня стандартів життя працівників та їх сімей тією самою мірою, що і покращення 
життєвих стандартів для жителів свого регіону, та суспільства в цілому” [5]. Ступінь 
розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу відображає рівень партнер-
ства між аграрними підприємствами, урядовими структурами та сільською грома-
дою з вирішення соціальних проблем та прискорення розвитку суспільства. 

Впровадження принципів соціальної відповідальності не є загальноприйнятою 
практикою в сфері агробізнесу. Українські суб’єкти агробізнесу  недостатньо ви-
користовують сучасні підходи у цій сфері. Як свідчать дослідження, лише 20–25% 
компаній мають відповідний бюджет на соціальну відповідальність, розробля-
ють відповідні програми та готують соціальні щорічні звіти. Найактивнішими в 
цій сфері є представники спільних підприємств, іноземних компаній та великих 
українських агрохолдингів і харчових корпорацій [3]. 

Для виявлення напрямів розвитку соціальної відповідальності аграрного 
бізнесу та впливу цього процесу на розвиток сільських територій було проведено 
соціологічне опитування як сільських голів, так і керівників сільськогосподарських 
підприємств. У результаті соціологічного опитування було визначено, які напрями 
соціальної відповідальності здійснюють аграрні підприємства по відношенню до 
свого персоналу, до своїх споживачів та бізнес-партнерів, до своєї сільської грома-
ди, до соціально незахищених груп населення (інвалідів і пенсіонерів), а також які 
заходи здійснюються з метою зменшення впливу на навколишнє середовище. 

Більшість опитаних сільських голів дещо обізнані в питаннях соціальної 
відповідальності (70,4%), 24,1% добре поінформовані в цих питаннях і лише 5,5% 
взагалі нічого не знають про соціальну відповідальність бізнесу. У той же час 
більшість керівників сільськогосподарських підприємств добре проінформовані 
в питаннях соціальної відповідальності (56%). Найбільша частина сільських голів 
відносять до СВБ впровадження соціальних програм поліпшення умов життя гро-
мади, дотримання законодавства (37%), участь у регіональних програмах розвитку 
сільських територій та відповідальність за громаду, на території якої здійснюється 
господарська діяльність підприємств (по 26% респондентів), а також благодійну до-
помогу соціально незахищеним верствам населення (фінансова та матеріальна до-
помога тощо) (24%).

Що стосується опитування керівників аграрних підприємств, то вони пере-
важно відносять до СВБ застосування в політиці бізнесу принципів етичного та 
відповідального ставлення до споживачів і партнерів (66,6%) та впровадження 
соціальних програм поліпшення умов життя громади (46,6%). Такі респонден-
ти найменше вважають, що соціальна відповідальність – це благодійна допомо-
га соціально незахищеним верствам населення (фінансова та матеріальна допо-
мога тощо) (10%). Отримані дані не співпадають з існуючою думкою про те, що 
СВБ асоціюється в суспільстві насамперед з доброчинністю. Зміщення акцентів 
у бік внутрішніх соціальних програм компаній, а також заходів, спрямованих на 
споживачів та партнерів, можна віднести до специфіки розвитку СВБ в Україні. Але 
разом з тим, можна зробити висновок про те, що в даному регіоні в середовищі 
підприємств поширене уявлення про важливе значення участі бізнесу в соціально-
економічному благополуччі регіону.
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Майже всі опитані керівники аграрних підприємств за потреби допомагають 
своїм сільським громадам. Найбільша частка робить це шляхом надання фінансової 
допомоги (91%), благоустрою територій (56%) та організації масових акцій, спон-
сорства спортивних та культурних заходів (46%). Найменш популярною формою 
допомоги є забезпечення продуктами харчування дитячих садів, шкіл, лікарень 
(13%). У той же час майже 15% сільських голів відмітили, що агробізнесові струк-
тури жодних заходів по відношенню до розвитку сільської громади не здійснюють.

Серед напрямів соціальної відповідальності по відношенню до свого персона-
лу майже всі аграрні підприємства відповіли, що вони ніколи не затримують зар-
плату та  регулярно її підвищують (90% респондентів), окремі з них впроваджують 
програми покращення умов праці та відпочинку, забезпечують додаткову освіту, 
підвищують кваліфікацію персоналу та впроваджують програми кар’єрного роз-
витку.

Аграрні підприємства значну увагу приділяють напрямам соціальної 
відповідальності по відношенню до своїх споживачів та бізнес-партнерів. Найбільше 
це стосується застосування принципів етичного ставлення до них (понад 70%), до-
тримання стандартів та нормативів, а також застосування чесної конкуренції. 

Необхідною умовою забезпечення сталого розвитку суспільства та важливою 
обов’язковою складовою соціальної відповідальності агробізнесу є екологічна 
відповідальність. Вона реалізується через дотримання превентивного підходу до 
екологічних проблем, підвищення відповідальності за стан довкілля, розвиток та 
поширення безпечних технологій. 

На питання «Які заходи здійснюються на Вашій території для зменшення впливу 
на навколишнє середовище?» 48% сільських голів зазначили, що жодних заходів 
не здійснюється, понад 30% повідомили, що підприємства іноді займаються висад-
жуванням лісу, здійснюють заходи щодо захисту водних ресурсів та  впроваджу-
ють енергоощадні технології і лише 7% застосовують заходи із зменшення викидів 
у навколишнє середовище. Разом з тим понад 7% опитаних взагалі не обізнані в 
тому, які заходи здійснюють агробізнесові структури щодо зменшення впливу на 
довкілля. У той же час усі керівники аграрних підприємств зазначили, що вони 
значної уваги приділяють заходам для зменшення впливу на довкілля. 

Слід зазначити, що більшість досліджених аграрних підприємств не мають 
чіткої стратегії соціальної відповідальності або програми, а також запланованого 
конкретного бюджету для реалізації соціально-відповідальних заходів, зокрема по 
відношенню до сільської громади. Понад 70% аграрних підприємств здійснюють 
соціально відповідальні заходи лише за потреби, лише 11% сільських голів відповіли, 
що у них взагалі відсутній діалог між ними і місцевим бізнесом. 

Як свідчать дослідження, головними факторами, що сприятимуть розвитку 
СВБ можуть стати зниження податкового тиску, зміни у законодавстві,  зміни у 
суспільній свідомості та власні напрацювання і отриманий позитивний ефект. В 
даному випадку відповіді респондентів сільських (селищних) голів та керівників 
аграрних підприємств повною мірою співпали. 

Отже, соціальній відповідальності аграрного бізнесу як інструменту стратегічного 
управління в Україні не приділяється належна увага, соціальний мінімум 
обмежується дотриманням законодавства, виплатою зарплати, благодійною 
діяльністю і не стосується вивчення впливу зацікавлених сторін та налагодження 
діалогу з ними, створення внутрішніх кодексів та інструментів впливу, стандартів 
менеджменту щодо соціальної взаємодії. В умовах сучасного ринкового середо-
вища підприємствам, що прагнуть до сталого розвитку, впровадження системи 
соціальної відповідальності є вкрай необхідним заходом, що може забезпечити до-
сягнення конкурентних переваг. При цьому одним із основних напрямів має стати 
організація системи соціальної відповідальності, яка повинна включати визначення 
пріоритетів розвитку як аграрного бізнесу, так і сільських територій, включаючи 
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дотримання відповідності на предмет мінімізації шкідливого впливу на довкілля, 
виготовлення високоякісної та безпечної продукції, покращення умов життя гро-
мади та ін. 
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ЗАКОНОДАВСТВО ЄС ЩОДО ГЕНЕТИЧНО 
МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ

Якубчак О.М., д-р вет. наук, професор,
Таран Т.В., канд. вет. наук, доцент,
Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Усаченко Н.В., здобувач, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної 
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Генетичну модифікацію або генетичну інженерію (технологію рекомбінантної 
ДНК) вперше було використано в 70-х роках минулого століття. Застосуван-
ня цієї технології дає можливість переносити окремі обрані гени з одного 
організму до іншого, а також між організмами неспоріднених видів. Таким чином, 
мікроорганізми, рослини і тварини можуть набувати нових ознак або характери-
стик, які їм не були притаманні до цього. Продукти, отримані внаслідок застосуван-
ня цієї технології, називають «генетично модифікований організм». 

Генетично модифіковані організми (ГМО), як визначено у законодавстві 
Європейського Союзу (ЄС) – організми, генетичний матеріал (ДНК) яких було 
змінено у спосіб, неможливий за природних умов через спарювання і/або при-
родну рекомбінацію. Найбільш поширеними організмами, які були генетично 
модифіковані і комерціалізовані, є рослини, а основною метою модифікації були 
толерантність до пестицидів і стійкість до певних видів комах-шкідників.

Метою нашої роботи був аналіз основних нормативних документів ЄС щодо ГМО.
Слід зазначити, що застосування технології ГМО чітко регулюють у Європейському 

Союзі (ЄС) і для цього розроблено значну кількість нормативних документів. Ме-
тою законодавства ЄС стосовно ГМО є:

 • захист здоров’я та навколишнього середовища. ГМО або продукти, вироблені 
з них, можуть постачати на ринок ЄС за умови отримання дозволу (авторизації) 
згідно з процедурою ЄС, яка базується на науковому оцінюванні ризиків від генно 
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модифікованого (ГМ) продукту для здоров’я та навколишнього середовища;
 • гарантування вільного переміщення безпечних ГМ продуктів. Після 

авторизації ГМ продукт може поставлятися на весь ринок ЄС і переміщуватися 
всією територією ЄС.

Основні нормативні документи, які стосуються всіх аспектів застосування ГМО в 
ЄС, було розроблено і прийнято в період 2000 по 2003 роки. 

1. Директива 2001/18 ЄС окреслює принципи і регулює навмисний випуск ГМО 
в навколишнє середовище в ЄС. Метою директиви є захист здоров’я людини і на-
вколишнього середовища на етапі навмисного потрапляння ГМО в навколишнє се-
редовище. Директива регулює:

 • експериментальне потрапляння ГМО в навколишнє середовище (наприклад, 
культивування ГМО під час польових випробувань);

 • комерційне постачання ГМО на ринок (наприклад, комерційне поширення 
ГМ насіння, імпорт або трансформація ГМ зерна в ЄС) [1].

2. Регламент 1829/2003 ЄС окреслює принципи і регулює постачання продуктів 
харчування на ринок ЄС, які містять або вироблені з ГМО, забезпечує загальні рам-
ки регулювання продуктів харчування і кормів в ЄС. Метою вказаного Регламенту є:

 • захист здоров’я людей і тварин шляхом введення оцінювання ризиків згідно 
з найвищими стандартами перед тим, як продукти харчування і корми постачати-
муть на ринок;

 • забезпечення гармонізованою, ефективною, прозорою процедурою 
оцінювання ризику і отримання дозволу для ГМ продуктів харчування і кормів;

 • гарантування чіткого маркування ГМ продуктів харчування і кормів для того, 
щоб дати можливість споживачам зробити інформований вибір [5].

Випуск ГМО в навколишнє середовище
Директива 2001/18 ЄС «Навмисний випуск ГМО в навколишнє середовище» 

регулює випуск ГМО в навколишнє середовище як для експериментальних (польові 
випробування), так і комерційних цілей (постачання на ринок). Цією Директивою 
передбачається процедура отримання дозволу для випуску ГМО в навколишнє се-
редовище. Ключові положення директиви:

 • визначення поняття ГМО: ГМО – організми, за виключенням людини, гене-
тичний матеріал (ДНК) яких було змінено у спосіб, не можливий за природних 
умов через спарювання і/або природну рекомбінацію; 

 • перелік методів, які призводять до генетичної модифікації;
 • перелік методів, які не призводять до генетичної модифікації;
 • перелік методів генетичної модифікації, які виключені з директиви;
 • загальна методологія і принципи оцінювання ризиків для навколишнього се-

редовища;
 • обов’язкове маркування і відстежування ГМО на всіх стадіях постачання на 

ринок;
 • обов’язковий моніторинг за ГМО після того, як вони будуть поставлені на ри-

нок, з метою виявити довготривалий ефект внаслідок взаємодії їх з іншими ГМО та 
навколишнім середовищем;

 • термін дії дозволу на випуск ГМО 10 років, з можливістю поновлення;
 • обов’язкове повідомлення громадськості про випуск ГМО в навколишнє сере-

довище [5]. 
Процедура авторизації для експериментального випуску ГМО
Для отримання авторизації заявник має подати заяву, в якій обов’язково мають 

бути результати проведених досліджень, які було проведено заявником з метою 
оцінювання ризиків для навколишнього середовища. Рішення про дозвіл або забо-
рону випуску ГМО є виключно прерогативою національного компетентного орга-
ну, який отримав заявку. Процедура авторизації в кожній країні різна. Отриманий 
дозвіл діє тільки в тій країні, в якій його було надано.

Процедура авторизації комерційного випуску ГМО. На відміну від випуску ГМО 
для експериментальних цілей, процедура авторизації комерційного випуску ГМО 
стосується всіх країн-членів ЄС, а не лише однієї країни. І тому передбачається, що 
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після отримання авторизації продукт може переміщатися всією територією ЄС.
Заява. Спочатку заява подається до національного компетентного органу однієї з 

країн-членів (яка потім видасть письмовий дозвіл на постачання продукту на ринок 
ЄС). Заява обов’язково має містити:

 • детальну інформацію про ГМО, зокрема ту, яку можна буде використати для
виявлення та ідентифікації ГМ продукту;

 • оцінювання ризиків для навколишнього середовища;
 • пропонований період дії дозволу, але який не перевищує 10 років;
 • план моніторингу продукту, після постачання його на ринок;
 • пропозиції щодо маркування;
 • стислий опис заявки.

Оцінювання безпечності на національному рівні. Після отримання заявки
національний орган має сформувати звіт про результати оцінювання. У випад-
ку схвального звіту країна-член ЄС інформує про це інші країни-члени ЄС через 
Європейську комісію.

Оцінювання безпечності на рівні ЄС. Європейська комісія подає запит на 
оцінювання до Європейського органу з безпечності харчових продуктів (EFSA), який 
складається з незалежних, висококваліфікованих фахівців у галузі ветеринарії, ме-
дицини, харчування, токсикології, біології, хімії й інших дисциплін. Європейський 
орган безпечності харчових продуктів проводить дослідження, які стосуються:

 • ідентифікації характеристик ГМО, які можуть бути причиною шкідливого
впливу;

 • оцінювання потенційних наслідків кожного шкідливого впливу;
 • оцінювання вірогідності виникнення кожного ідентифікованого потенційно

шкідливого впливу;
 • оцінювання ризиків, які має кожна характеристика ГМО;
 • застосування стратегії управління ризиками, які можуть виникнути внаслідок

випуску чи постачання ГМО на ринок;
 • виявлення загального ризику від ГМО.

Авторизація. У випадку, якщо Європейський орган з безпечності харчових
продуктів схвалює, то Європейська Комісія передає проект рішення для схва-
лення до Регуляторного комітету, який складається з представників країн-членів 
ЄС. Якщо Регуляторний комітет схвалює рішення кваліфікованою більшістю, то 
Європейська Комісія приймає рішення про авторизацію. А якщо не схвалює або 
навіть відхиляє, то проект рішення передається до Ради Міністрів для прийняття 
або відхилення кваліфікованою більшістю. Якщо від Ради Міністрів протягом трьох 
місяців немає відповіді щодо проекту рішення, то Комісія може прийняти рішення 
про авторизацію. У випадку отримання ГМ продуктом/кормом авторизації, вона є 
дійсною на всій території ЄС протягом 10 років з можливістю поновлення.

Країна-член ЄС може тимчасово заборонити постачання на її ринок дозволеного 
ГМО у випадку появи нової інформації про безпечність. Але для цього необхідне 
рішення, яке приймається за такою самою процедурою, як і отримання дозволу. 

Протягом процесу авторизації відбувається інформування громадськості і 
вона має доступ до інформації (результатів оцінювання Європейського органу з 
безпечності харчових продуктів).

Використання ГМ продуктів харчування і кормів
Регламент № 1829/2003 ЄС регулює постачання на ринок ЄС таких продуктів:

 • продуктів харчування, які містять або виготовлені з ГМО;
 • кормів, які містять або виготовлені з ГМО.

Основні положення Регламенту:
 • ГМ продукти харчування і корми не можна постачати на ринок ЄС, якщо на

них не отримано дозволу згідно з вимогами Регламенту № 1829/2003 ЄС;
 • єдина, гармонізована, ефективна, обмежена в часі і прозора процедура як для

самих ГМО, так і продуктів, отриманих з них;
 • процес отримання дозволу з використанням незалежного оцінювання ризиків,

яке проводиться Європейським органом з безпечності харчових продуктів;
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 • обов’язкове маркування ГМ продуктів харчування і кормів незалежно від 
можливості виявлення білка або специфічної послідовності ДНК, які є результатом 
генетичної модифікації, у кінцевому продукті;

 • поріг маркування – 0,9% для того, щоб звільнити від маркування продукти хар-
чування і корми, в які ГМО потрапили випадково або позбутися їхньої присутності 
технічно неможливо;

 • обов’язкове надання процедури відбору проб і методів виявлення ГМ 
продуктів харчування та кормів, зокрема їх валідацію;

 • дозвіл на використання (застосування) ГМО обмежений – 10 років – з 
можливістю поновлення [5].

Процедура отримання дозволу на постачання ГМ продуктів харчування та 
кормів на ринок ЄС 

Заява. Заяву на отримання дозволу на постачання ГМ продуктів харчування та 
кормів на ринок ЄС (авторизація ГМ продуктів та кормів) надсилають до компе-
тентного органу на національному рівні, який має підтвердити її отримання про-
тягом 14 днів та повідомити про неї без затримки Європейський орган з безпечності 
харчових продуктів. У заяві має бути чітко вказано сферу застосування, яка є 
конфіденційною, та містити таку інформацію:

 • копію результатів проведених досліджень, метою яких було продемонстру-
вати, що ГМ продукти харчування, корми не мають шкідливого впливу на здоров’я 
людей і тварин та навколишнє середовище;

 • методи виявлення, відбору та ідентифікації ГМ продуктів харчування/кормів;
 • проби ГМ продуктів/кормів та контрольні зразки;
 • стислий опис досьє.

Оцінювання безпечності. Заява та додаткова інформація, надана заявником, 
має бути доступною для Європейського органу з безпечності харчових продуктів, 
який є відповідальним за наукове оцінювання ризиків, які стосуються здоров’я лю-
дей і тварин та навколишнього середовища. Європейський орган з безпечності хар-
чових продуктів має оцінювати протягом 6 місяців після отримання заяви. Хоча, 
якщо необхідна додаткова інформація під час проведення наукового оцінювання, 
то цей термін може бути збільшеним. Європейський орган з безпечності харчо-
вих продуктів надає доступ до результатів оцінювання громадськості, яка має 
можливість робити свої зауваження.

 Валідація методу виявлення ГМ продуктів харчування/кормів є невід’ємною ча-
стиною процесу оцінювання і валідований метод має бути внесено в остаточний 
звіт про результати оцінювання Європейським органом з безпечності харчових 
продуктів. ГМ продукти харчування/корми не можуть бути авторизованими в ЄС 
без валідації методу виявлення.

Валідація методу проводиться референс-лабораторією для ГМ продуктів хар-
чування (EU-RL GMFF), якою є об’єднаний науково-дослідний центр (JRC) за 
підтримки національних лабораторій, які об’єднані в консорціум «Європейська ме-
режа ГМО лабораторій (ENGL)».

Авторизація. Протягом 3 місяців після отримання остаточного звіту про ре-
зультати оцінювання Європейського органу з безпечності харчових продуктів 
Європейська Комісія передає проект рішення до Комітету щодо харчового ланцюга 
і здоров’я тварин, який складається з представників країн-членів ЄС, для схвалення 
кваліфікованою більшістю представників. 

Якщо комітет схвалює проект рішення, то Європейська Комісія приймає рішення 
про авторизацію, а якщо не схвалює або навіть відхиляє, то проект рішення 
передається до Ради Міністрів для прийняття або відхилення кваліфікованою 
більшістю. Якщо від Ради Міністрів немає відповіді протягом трьох місяців щодо 
проекту рішення або немає кваліфікованої більшості для прийняття або відхилення, 
то Комісія має прийняти рішення про авторизацію. У випадку отримання ГМ про-
дуктом/кормом авторизації вона є дійсною на всій території ЄС протягом 10 років 
з можливістю поновлення.
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Простежуваність
Продукти харчування, що складаються з ГМО, містять ГМО або отримані з ГМО 

і на застосування яких було отримано дозвіл згідно з Директивою 2001/18 ЄС або 
Регламентом № 1829/2003 ЄС підлягають процедурі простежуваності, умови якої 
передбачені Регламентом 1830/2003 ЄС, де визначено термін «простежуваність» як 
здатність ідентифікувати ГМО і продукти, виготовлені з них, на всіх стадіях їх по-
стачання на ринок. Обов’язкова простежуваність дає можливість:

 • контролювати і підтверджувати інформацію, яку зазначено в маркуванні;
 • оцінити вплив ГМО на здоров’я людей та навколишнє середовище;
 • відкликати продукти, які виготовлені з ГМО або містять ГМО, у випадку вста-

новлення непередбачуваних ризиків для здоров’я людей та навколишнього середо-
вища.

Правила простежуваності є обов’язковими для всіх операторів ринку, для тих, хто 
постачає продукти на ринок і тих, хто отримує їх з ринку в межах ЄС. Це потрібно 
для того, щоб можна було ідентифікувати постачальників і компанії, продукти 
яким були поставлені.

Вимоги до простежуваності відрізняються залежно від того, чи продукт 
складається з ГМО, містить ГМО або вироблений з ГМО:

 • у випадку, якщо продукт складається з ГМО або містить ГМО, виробник має 
надати таку інформацію (у письмовому вигляді):

а) позначення, що продукт містить ГМО або складається з ГМО;
б) ідентифікаційний номер ГМО;

 • у випадку, якщо продукт виготовлений з ГМО, виробник має гарантувати, що 
отримувачу продукції буде надана наступна інформація (у письмовому вигляді), де 
вказано:

а) про кожен інгредієнт продукту харчування, який виготовлений з ГМО;
б) про кожен інгредієнт корму, який виготовлений з ГМО.
В обох випадках (продукт містить ГМО чи виготовлений з ГМО) виробник має 

зберігати інформацію про кожну передачу ГМ продуктів протягом 5 років. Це 
необхідно для того, щоб можна було ідентифікувати кому і ким продукт було пере-
дано. Для того щоб, відповідати цим вимогам, кожен оператор повинен мати систе-
му, яка б давала можливість зберігати і надавати інформацію органам державної 
влади за вимогою [6].

Маркування
Окрім простежуваності продукти харчування, що складаються з ГМО, містять 

ГМО або отримані з ГМО і на застосування яких було отримано дозвіл згідно з Ди-
рективою 2001/18 ЄС або Регламентом № 1829/2003 ЄС підлягають процедурі марку-
вання, умови якої передбаченні Регламентом 1829/2003 ЄС та Регламентом 1830/2003 
ЄС. Метою обов’язкового маркування є забезпечення споживачів інформацією для 
того, щоб дати їм можливість зробити інформований вибір. 

У Регламенті 1829/2003 ЄС вказано вимоги до маркування ГМ продуктів харчуван-
ня та кормів. На пакуванні мають бути надписи «генетично модифікований» або 
«вироблений з ГМО» (назва інгредієнта), незалежно від можливості виявлення білка 
або специфічної послідовності ДНК, які є результатом генетичної модифікації, в 
кінцевому продукті. Ці самі правила маркування стосуються і кормів, які містять 
або виготовлені з ГМО, забезпечуючи фермерів інформацією про склад і властивості 
кормів [5, 6].

Звільнення від простежуваності та маркування
Звичайні продукти, які виготовлено без генетичної модифікації, можуть випад-

ково містити сліди ГМО, наприклад, внаслідок перехресного запилення під час 
вирощування або як результат ненавмисного і технічно неминучого змішування 
ГМО і не ГМО під час збирання врожаю, зберігання, транспортування та обробки. 
Беручи це до уваги, законодавством ЄС передбачено 0,9% – поріг для звільнення 
від маркування та простежуваності звичайних продуктів, які містять сліди ГМО 
в концентрації, нижчій 0,9%. Так, Регламент № 1830/2003 передбачає, що вимоги 
простежуваності та маркування не застосовуються до продуктів харчування і кормів 
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у співвідношенні не більше ніж 0,9% до кожного інгредієнта окремо, передбачаючи, 
що їх присутність є випадковою або технічно неминучою. 

Для того, щоб довести, що присутність ГМО є випадковою або технічно немину-
чою, виробник має надати докази, що вжито всіх необхідних заходів для запобігання 
потраплянню ГМО, які задовольнили б компетентні органи. 

Виявлення ГМО
Згідно з Регламентом № 1829/2003 ЄС заявник на авторизацію ГМО має також 

надати :
 • метод відбору проб, виявлення та ідентифікації модифікації;
 • контрольні позитивні зразки (ГМО або їх генетичний матеріал) та контрольні 

негативні зразки (батьківські організми або їх генетичний матеріал, що були 
використані для генетичної модифікації).

Також у Регламенті № 1829/2003 ЄС зазначено, що референс-лабораторією для ГМ 
продуктів харчування (EU-RLGMFF) є об’єднаний науково-дослідний центр (JRC), 
який разом із національними лабораторіями об’єднані в консорціум «Європейська 
мережа ГМО лабораторій (ENGL)» [5].

Регламенти ЄС № 641/2004 та № 1981/2006 надають детальне роз’яснення, що 
необхідно для імплементації Регламенту № 1829/2003 ЄС. Зокрема в Регламенті       
№ 641/2004 ЄС детально вказується, яку інформацію заявнику потрібно надати про 
метод і проведені дослідження для того, щоб попередньо оцінити придатність ме-
тоду [2].

Регламент № 1981/2006 ЄС встановлює мінімальні вимоги до Національних 
референс-лабораторій, які будуть задіяні у валідації методів виявлення й 
ідентифікації ГМО [3].

Регламент № 882/2004 ЄС встановлює обов’язки референс-лабораторії ЄС:
 • оцінювання інформації, що стосується випробування і валідації методу 

відбору й ідентифікації ГМО, наданої заявником для отримання дозволу постачан-
ня ГМО на ринок ЄС;

 • оцінювання і валідація методів виявлення та ідентифікації модифікації;
 • забезпечувати національні лабораторії аналітичними та референс-методами;
 • контролювати застосування національними лабораторіями методів шляхом 

міжлабораторних порівняльних тестів згідно з міжнародно прийнятим протоко-
лом;

 • забезпечувати впровадження нових аналітичних методів та інформувати 
національні референс-лабораторії про досягнення в цій галузі;

 • проводити тренувальні курси для персоналу з національних референс-
лабораторій та експертів з країн, що розвиваються;

 • надавати наукову і технічну допомогу Європейській комісії, особливо у випад-
ку спорів між країнами-членами стосовно результатів аналізів;

 • підтримувати співробітництво із лабораторіями третіх країн, які досліджують 
харчові продукти та корми [7].

Співіснування ГМО і не ГМО
Сільськогосподарські виробники мають право на вирощування тих культур, 

які вони бажають (ГМ або не ГМ – звичайних або органічних). Проте виникнення 
можливості ненавмисного змішування ГМ і не ГМ культур (наприклад, внаслідок 
перехресного запилення) поставило питання про захист права вибору виробників. 
Крім того, контамінація ГМ культурами вищевстановленої межі вимагає маркуван-
ня, результатом чого є непередбачувані затрати внаслідок зниження ринкової ціни 
і попиту, а також затрати на вжиття заходів для запобігання такому змішуванню в 
майбутньому.

Вирощування ГМО організмів в ЄС призвело до необхідності організації 
сільськогосподарського виробництва.

У липні 2003 року Європейська Комісія прийняла Рекомендації 2003/556, в яких 
зазначено основні настанови для вироблення національних стратегій для гаранту-
вання співіснування ГМ і не ГМ культур. У липні 2010 року ці Рекомендації було 
замінено Рекомендаціями ЕК 2010/С200/01, вони також стосуються вироблення 
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національних стратегій для гарантування співіснування ГМ і не ГМ культур, але з 
урахуванням локальних, регіональних і національних умов [4].

Невирішені питання щодо ГМО
1. Регламент № 1830/2003 ЄС передбачає, що вимоги простежуваності та марку-

вання не застосовуються до продуктів харчування і кормів, у співвідношенні яких 
міститься не більше ніж 0,9% ГМО до кожного інгредієнта окремо, передбачаючи, 
що їх присутність є випадковою або технічно неминучою. 

Таким чином, якщо продукт містить різні інгредієнти (наприклад, сою і кукуруд-
зу), то кожен із них може містити менше ніж 0,9% сої та менше ніж 0,9% кукурудзи 
і маркувати такий продукт не потрібно навіть тоді, якщо сума обох інгредієнтів 
перевищує 0,9%. Проте суміш ГМО важко виявити і такі дослідження достат-
ньо вартісні, якщо відсутня будь-яка інформація про те, які ГМО можуть бути 
присутніми в суміші. 

Крім того, важко відрізнити, використовуючи сучасні методи ідентифікації, про-
би, які містять суміш ГМО, від тих, які містять різні вставлені гени в межах одного 
геному внаслідок накопичення генів.

2. Оскільки концентрація кожного ГМО визначається окремо, то можлива ситуація, 
коли не ГМ продукт контамінований незначною кількістю ГМО; в такому випадку влас-
ник несе затрати для того, щоб маркувати продукт і, як наслідок, зниження ринкової 
вартості продукту тощо, а у випадку виявлення ГМО, на який не має дозволу, власни-
ку заборонено поставляти цей ГМ продукт на ринок ЄС (наприклад, в не ГМ кукурудзі 
виявлено залишки 100% ГМ сої. Отже, 100% ГМ соя явно перевищує дозволений поріг 
в 0,9% і за таких умов вся кукурудза підлягає маркуванню, а у випадку, якщо на цей 
вид сої не має дозволу на постачання в ЄС, то таку кукурудзу заборонено поставляти 
на ринок ЄС). Така ситуація траплятиметься дедалі частіше, оскільки з кожним роком 
збільшується вирощування різних видів ГМ рослин.

3. Накопичення генів. ГМО можуть містити дві або більше генетичні конструкції 
і, як наслідок, такий ГМО має дві або більше нових ознак (наприклад, толерантність 
до гербіцидів і стійкість до комах). Такі ГМО рослини отримують шляхом схрещу-
вання двох ГМО. ГМ рослини з двома і трьома новими генетичними конструкціями 
вже вирощуються в деяких країнах і з’являються повідомлення про розроблення 
ГМ рослин, які мають до восьми нових генетичних конструкцій, які введені в такий 
спосіб. В ЄС такі рослини імпортувати заборонено, але можна імпортувати корми, 
вироблені з них. Відрізнити суміш ГМО від ГМ рослин з накопиченими генами, 
якщо вони містять однакові вставлені конструкції, використовуючи чинні методи 
важко і це достатньо дорого. Нині проводяться дослідження, які спрямовані на роз-
робку нових методів і здешевлення чинних.

4. Щодо ГМО, на які не отримано дозволу на постачання в ЄС. Регламент                           
№ 1829/2003 ЄС сфокусований на здатності однозначно виявити авторизований 
ГМО. На практиці методом ПЛР виявляють місце вставки гена або вставлений 
ген. Метод має бути розроблений і наданий референс-лабораторії заявником. А 
референс-лабораторія разом з Європейською мережею національних лабораторій 
проводить його валідацію. З цього випливає, що тільки авторизований ГМО може 
бути ідентифікований валідованим методом. Регламент № 1829/2003 ЄС не засто-
совують і не може бути застосований до неавторизованих ГМО, оскільки немає 
законних підстав вимагати таку інформацію від біотехнологічної компанії, яка не 
має намірів авторизувати цей ГМО в ЄС. І така інформація може бути частиною 
інтелектуальної власності. Враховуючи, що розробляють велику кількість нових 
ГМО, проблема контамінації і виявлення неавторизованих ГМО може різко заго-
стритися.

5. Невідомі ГМО. Можливе існування ГМО, інформація про які відсутня і чинними 
методами їх виявити неможливо, оскільки невідома послідовність нуклеотидів гена, 
який вставили, і місце вставки. Нині розробляють методи, які дадуть можливість 
виявити присутність таких ГМО.

6. Асинхронне погодження ГМО. У зв’язку з тим, що кожна країна-член ЄС має 
ще додатково надати погодження на використання ГМО на національному рівні, а 
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видача погодження може відбуватися із затримкою на різний час, то може виник-
нути ситуація, що ГМО є авторизованим (легальним) в одній країні, але бути не-
авторизованим (нелегальним) в іншій країні. Таким чином, незначна контамінація 
продукту ГМО, авторизованим в одній країні, може зробити партію товару неле-
гальною в іншій країні і бути не допущеною на ринок цієї країни.

7. Вимоги законодавства ЄС не відповідають вимогам СОТ, оскільки однозначно 
ще не встановлено, що ГМО є небезпечними і відповідно до цього ЄС не може вста-
новлювати нові вимоги, які перешкоджають торгівлі.

Висновок: Серед усіх країн і союзів використання ГМО найбільш суворо 
регулюється в ЄС. Попри те, що ГМО мають низку переваг над не ГМО, проте немає 
однозначної відповіді щодо їх безпечності. З метою захисту навколишнього сере-
довища та здоров’я споживача і надання максимальної інформації про ГМО в ЄС 
розроблено цілу низку нормативних документів, за допомогою яких ЄС детально 
регулює кожен аспект використання ГМО, починаючи з отримання дозволу на 
ввезення, де передбачено процедуру оцінювання безпечності та ризиків до марку-
вання та простежуваності ГМО в ЄС. Попри це існують моменти, які не до кінця 
врегульовано, оскільки виявлення неавторизованих і невідомих ГМО, організація 
культивування ГМ і не ГМ культур та моменти, де вимоги досить жорсткі і дотри-
муватися їх важко, які призводять до значних економічних утрат (низька допустима 
межа присутності ГМО). Також є необхідність у врегулюванні законодавства між 
країнами-членами ЄС та світовими організаціями.

Вочевидь, що у зв’язку з інтенсивним розвитком біотехнології, розробкою нових 
видів ГМО за допомогою нових підходів і методів, зі збільшенням площі посівів 
ГМ культур є і буде постійно виникати потреба у зміні і удосконаленні законодав-
ства ЄС стосовно ГМО, особливо що стосується процедури оцінювання безпечності 
і ризиків від ГМО, а також процедури їх виявлення та ідентифікації.
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Актуальність проблеми. Забезпечення операторами ринку виробництва без-
печних харчових продуктів для споживачів та кормів для тварин – актуальне пи-
тання розвитку харчової галузі України. Це найголовніше завдання виробників усіх 
країн, що дбають про здоров’я нації та належний рівень життя громадян. Особливо 
це важливо під час вступу України до СОТ та у подальшому до Європейського Со-
юзу, а також за гармонізації національного законодавства згідно з міжнародними 
вимогами та здійснення заходів щодо поетапного впровадження на потужностях з 
виробництва харчових продуктів та кормів системи управління безпечністю − систе-
ми НАССР. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Со-
юзу є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до ЄС. Одним із основних 
напрямів визначені охорона здоров’я та життя людей і тварин [1, 2]. 

У світі зростає занепокоєння споживачів щодо безпечності харчових продуктів. 
Оператори ринку харчових продуктів мають усвідомлювати, що безпечність харчо-
вих продуктів залежить від інших учасників харчового ланцюга. Потрібно створити 
дієвість ефективного механізму обміну даними, отриманими за допомогою системи 
НАССР, між усіма учасниками харчового ланцюга [1, 3]. 

Колосальних збитків у харчовій галузі завдають спалахи харчових захворювань у 
всьому світі в останні десятиліття. Для цього потрібно мати дієву систему контро-
лю за безпечністю харчових продуктів на підприємствах з їх виробництва. Система 
простежуваності обов’язкова до впровадження виробниками харчових продуктів у 
всіх розвинених країнах світу. Поряд із системою НАССР вона дає змогу управляти 
безпечністю харчових продуктів. В Україні система простежування також обов’язкова 
до впровадження [4]. 

У країнах ЄС до чинного міжнародного харчового законодавства запровадили низ-
ку ініціатив із удосконалення обов’язкових процедур забезпечення безпечності хар-
чових продуктів – обов’язковий принцип контролю небезпек у харчових продуктах 
в усьому харчовому ланцюзі «від ферми − до столу» (from farm to table). Іншим ос-
новоположним принципом європейського харчового та кормового законодавства 
є обов’язкове впровадження «системи простежування», без якої виконати базовий 
принцип запобігання небезпекам у харчових та кормових ланцюгах неможливо [5, 6]. 

Матеріали і методи досліджень. Було проаналізовано сучасні законодавчі, 
нормативні документи, а також літературні дані щодо важливості застосування си-
стеми НАССР та системи простежування для забезпечення виробництва безпечності 
харчових продуктів, сформовано теоретичне підґрунтя для впровадження і ефектив-
ного функціонування цих систем в Україні. 

Результати досліджень. Інтенсифікація і глобалізація сучасного виробництва хар-
чових продуктів і міждержавних торгових відносин обумовлюють потребу створення 
міжнародного харчового законодавства з метою впровадження жорсткіших вимог до 
безпеки харчових продуктів. З огляду на це було прийнято Codex Alimentarius (Хар-
човий кодекс) – сукупність визнаних міжнародною спільнотою стандартів на харчові 
продукти щодо гігієни їх виробництва, маркування, недопущення фальсифікації, кон-
тролю за зберіганням, транспортуванням та реалізацією тощо [1, 7]. 

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ − НАССР 
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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав 
споживачів має здійснювати контроль за безпечністю та якістю харчових продуктів 
на всьому ланцюзі – від поля до столу. У Законі України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» регламентується здійснення 
інспекційних перевірок щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час ви-
робництва безпечних та якісних харчових продуктів [8]. Оператори ринку харчо-
вих продуктів зобов’язані забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог до 
харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу; розробляти, вводити в 
дію та застосовувати постійно діючі процедури (GMP, GHP), що засновані на прин-
ципах системи НАССР, а також забезпечувати належну підготовку з питань засто-
сування постійно діючих процедур, що базуються на принципах НАССР, осіб, які є 
відповідальними за ці процедури під час виробництва та обігу харчових продуктів та 
кормів. 

Як свідчить світовий досвід, одним із найефективніших способів виробництва без-
печних харчових продуктів є впровадження системи НАССР. 

Система НАССР (Нazard Analysis Control Critical Points) – це науково обґрунтований, 
раціональний і системний підхід до ідентифікації продукції, оцінювання та управління 
ризиками, які можуть виникнути під час виробництва, переробки, зберігання та вико-
ристання харчових продуктів.

Розвиток ринкових відносин в Україні та на міжнародному ринку залежить від 
випуску безпечної й конкурентоздатної продукції на харчових підприємствах, а 
саме потрібно проводити: визначення та оцінювання ризиків (біологічних, хімічних, 
фізичних) за дотримання санітарно-гігієнічних вимог виробництва харчових продуктів 
на потужностях у процесі запровадження системи управління безпечністю харчових 
продуктів – системи НАССР; розроблення наукових критеріїв щодо оцінювання та 
визначення критичних точок контролю (КТК) на потужностях з виробництва харчо-
вих продуктів, а також установлення критичних меж для кожної КТК та розроблення 
системи моніторингу в КТК; упровадження коригувальних дій; перевіряння систе-
ми НАССР; розроблення, впровадження, застосування та документування постійно 
діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, реєстрування даних за 
системою НАССР; аналізування попереднього діагностичного аудиту у разі запровад-
ження системи НАССР; розроблення нових і вдосконалених існуючих методів контро-
лювання безпечності та якості харчових продуктів за виникнення ризиків під час їх 
виробництва, зберігання, транспортування та реалізації [5]. 

Підприємства харчової галузі мають слідкувати за тим, щоб належні процедури 
безпечності харчових продуктів було встановлено, впроваджено, їх дотримувалися, 
ґрунтуючись на принципах, використаних для розроблення системи НАССР. Система 
НАССР пропонує поділити процес виробництва на блоки і запровадити контроль за 
потенційними ризиками в кожному з них. Передбачається, що детальне аналізування 
ризиків, кваліфіковане, відповідальне виконання операцій кожним фахівцем харчо-
вого підприємства і ведення документації на всі заходи дадуть змогу мінімізувати 
ймовірність виробництва недоброякісної продукції. 

Принципи НАССР, викладені в Регламенті ЄС 852/2004 [9], сформульовані на 
підставі підходу, прийнятого Codex Alimentraius:

● виявлення будь-яких небезпечних чинників, яких має бути уникнуто, усунуто або 
знижено до прийнятних рівнів; 

● виявлення критичних точок на тому етапі (етапах), де необхідне здійснення кон-
тролю з метою запобігання або усунення небезпечного чинника, або його зниження 
до прийнятного рівня; 

● установлення критичних меж для застосування у критичних точках контролю; 
● упровадження та реалізація ефективних процедур моніторингу у критичних точ-

ках контролю; 
● використання коригувальних заходів, коли дані моніторингу свідчать, що критич-
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ний параметр вийшов з-під контролю; 
● запровадження регулярних процедур з метою підтвердження, що заходи, вказані 

у попередніх пунктах, виконують ефективно; 
● ведення документації та звітності відповідно до характеру та розміру підприємства 

харчової галузі для того щоб продемонструвати ефективне застосування заходів. 
Для оцінювання ефективності впровадження системи НАССР на підприємствах 

харчової галузі, а також для підвищення якості функціонування стратегії досягнення 
безпечності продукції та її конкурентних переваг буде рекомендовано застосування 
механізмів, що базується на SADT-методиці з аналізом витрат і вигод, пов’язаних з 
безпечністю продукції. Результатом є набір SADT-діаграм, що формує інформаційну 
базу з потоком зовнішніх і внутрішніх даних, необхідних для формування та реалізації 
стратегії. 

Для забезпечення безпечності харчових продуктів та достовірності інформації про 
харчовий продукт необхідно забезпечувати простежування, запобігати обігу небез-
печних, непридатних до споживання людьми та неправильно маркованих харчових 
продуктів та кормів для тварин [8]. У нас в державі правовими актами визначено ви-
моги до системи державного контролю з метою перевірки дотримання операторами 
ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, 
а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення 
їх ввезення на митну територію України [10]. 

У статті 22 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів» прописано, що оператори ринку мають бути здатні вста-
новити інших операторів ринку, які постачають їм харчові продукти та інші об’єкти 
санітарних заходів за принципом «крок назад»; оператори ринку мають бути здатні 
встановити інших операторів ринку, яким вони постачають харчові продукти та інші 
об’єкти санітарних заходів за принципом «крок вперед»; вимоги до операторів рин-
ку стосовно забезпечення простежування не передбачають установлення ними зв’язку 
(так званої внутрішнього простежування) між об’єктами санітарних заходів, які ви-
користовують під час виробництва та об’єктами санітарних заходів, отриманих як 
результат такого виробництва; також оператори ринку мають застосовувати системи 
та процедури, що забезпечують доступність такої інформації компетентному органу 
за його запитами. Інформація має зберігатися протягом 6 місяців після закінчення 
кінцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної на маркуванні [8].

Для ефективного виконання вимог сучасного міжнародного харчового законодав-
ства щодо системи простежуваності існують міжнародні стандарти: ISO 22000:2007, 
ISO 22005:2005, ISO 9001:2000, ISO/PDTS 22003:2005 [11–13]. В Україні також затвердже-
но національні стандарти: ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю 
харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»; ДСТУ ISO 
22005:2009 «Простежуваність у кормових та харчових ланцюгах. Загальні принципи 
та основні вимоги щодо розроблення та запровадження системи»; ДСТУ 4161−2003 
«Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги»; ДСТУ-П ISO/TS 
22003:2009 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, 
що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю харчових 
продуктів»; ДСТУ-Н ISO/TS 22004:2009 «Системи управління безпечністю харчових 
продуктів. Настанова щодо застосування ISO 22000:2005». 

Запровадження на підприємствах харчової галузі ISO 22000:2018 полегшить процес 
інтеграції системи менеджменту якості та безпечності харчових продуктів. У систему 
управління введено поняття «контекст організації», «інтереси зацікавлених сторін» і 
«ризик-орієнтованість». Такий підхід посилює роль керівництва підприємства. Тепер 
за новими вимогами теми стратегії та управління ризиками в організаціях розгля-
датимуть за взаємодії аудиторів з керівником організації. Нова версія міжнародного 
стандарту ISO 22000:2018 значно спрощує вимоги до утримання та управління 
документацією в організації та дозволить полегшити систему шляхом розумного 
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зниження кількості документів і записів. Велике значення в новій версії стандарту 
ISO 22000:2018 приділяється управлінню програмним забезпеченням. Це пов’язано 
з тим, що останнім часом підприємства закуповують промислове обладнання з 
дистанційним управлінням і автоматизованою системою. 

Законодавчими актами ЄС, США, інших країн, а також України, визначено, що до 
основних функцій офіційних органів, які здійснюють контроль за безпечністю харчо-
вих продуктів, належить перевірка на підприємствах факту впровадження системи 
управління безпечністю продукції (НАССР) та контролю за належним їх застосову-
ванням виробником. Система простежування обов’язкова до впровадження опера-
тором ринку харчових продуктів у всіх розвинених країнах світу. Поряд із системою 
НАССР вона дає змогу управляти безпечністю харчових продуктів.

У нашій державі відбувається реформування державної служби ветеринарної 
медицини відповідно до вимог ЄС. Реформа передбачає, що частина персоналу 
державної ветеринарної служби ввійде до Національного органу з безпечності хар-
чових продуктів, першочергове завдання якого – ефективно імплементувати харчо-
ве законодавство ЄС у практику національних потужностей з виробництва харчових 
продуктів [1, 7].

Так, в Україні прийнято пакет основоположних Регламентів ЄС: №178/2002, 
№852/2004, №853/2004, №854/2004, №882/2004 та інші, які формують харчове законодав-
ство у європейських країнах. Згідно з вимогами Регламентів ЄС №178/2002, №183/2005 
потужності з виробництва харчових продуктів та кормів мають ідентифікувати того, 
від кого отримують сировину та інгредієнти, і мати систему простежування й проце-
дури, які дають змогу швидко отримувати потрібну інформацію.

Операторам ринку харчових продуктів необхідно враховувати складові харчово-
го ланцюга, які впливають на здійснення системи простежування: фактори довкілля 
(ґрунт, пестициди добрива, агрохімікати, вирощування рослин, кормові добавки 
тощо); біологічні фактори (вирощування, утримування, лікування тварин, отримання 
сировини, зберігання, транспортування; переробка й виробництва продукції, транс-
портування, складування, обіг, споживання.

Слід зазначити, що система простежування передбачає «крок назад – крок упе-
ред» на харчовому ланцюзі і дозволяє ідентифікувати постачальників і замовників 
продукції. 

Виробник харчових продуктів згідно зі системою простежування має встановити 
зв’язок «постачальник – продукт» і «продукт – замовник». Для того, щоб встанови-
ти джерело проблеми безпечності харчових продуктів, потрібно мати системи, які 
здатні простежувати продукт у прямому й зворотному напрямі вздовж всього харчо-
вого ланцюга [14]. 

Система простежування від «споживача до виробника» називається трейсин-
гом. Такі системи уже існують у рамках сучасного харчового законодавства. Трей-
синг (tracing) – система простежування, яка дає змогу за декількома пошуковими 
критеріями визначити місце походження і характеристику конкретного харчового 
продукту на будь-якому етапі ланцюга (висхідне простежування). Трейсинг забезпечує 
можливість ідентифікації походження певного виду продукції в напрямку вгору лан-
цюгом постачань, використовуючи записи, які зроблено на попередніх етапах руху. 
Знаючи, наприклад, номер партії харчової продукції, можна визначити, яку сировину 
використовували для виробництва цієї продукції та характер її походження.

Трекінг (tracking) − система простежування руху та місцезнаходження продукції, 
яка дає змогу ідентифікувати її на всьому ланцюзі постачань за одним або декількома 
критеріями (наприклад, номером партії, терміном придатності тощо). Використо-
вують на практиці, якщо потрібно відкликати продукцію. Трекінг дає можливість 
відстежувати маршрут переміщення продукції, яку потрібно знайти на шляху її 
переміщення донизу ланцюгом постачань (низхідне простеження). Використовують 
для визначення наявності продукції, управління товароматеріальними запасами. Ос-
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новну увагу в трекінгу приділяють відстежуванню переміщення продукції від пункту 
її походження до пункту використання. 

Цілі та завдання системи простежування:
● ідентифікувати партнерів у харчовому ланцюгу; 
● здійснювати швидкий пошук небезпечних харчових продуктів; 
● контролювати всі складники продукту та весь харчовий ланцюг; 
● надати більших гарантій споживачу щодо безпечності харчового продукту;
● оперативно вилучати з обігу небезпечні харчові продукти в разі виникнення за-

грози здоров’ю споживача;
● забезпечувати відповідність специфікаціям і вимогам торговельних партнерів або 

партнерів з простежування;
● давати можливість виробнику досягти відповідності вимогам законодавства й 

нормативних документів; 
● досягати ефективного управління логістикою постачань загалом; 
● допомагати споживачу отримати інформацію про сировину, склад продукту та 

спосіб виробництва (органічне чи неорганічне);
● здійснювати низхідне простежування – від виробника до споживача (трекінг);
● здійснювати висхідне простеження – від споживача до виробника (трейсинг).
Міжнародна асоціація GSI розробила на основі всіх чинних стандартів ISO 9000 та 

ISO 22000 Глобальний стандарт простежування GSI, який детально описує процес, дає 
покрокову модель розроблення системи простежування на підприємствах харчової 
галузі. Глобальний стандарт простежування GSI охоплює: ідентифікацію учасників і 
торгових партнерів торгівлі та подій; маркування та/або способи нанесення міток та/
або закріплення етикеток на товарах; визначення видів і типів даних, які підлягають 
збиранню та зберіганню; визначення способів і мінімальних вимог до ведення записів 
та архівних документів.

Запровадження системи НАССР та системи простежування має низку переваг, зо-
крема: дозволяє підприємствам змінити підхід до забезпечення якості та безпечності 
харчових продуктів від ретроспективного до превентивного; дозволяє однозначно виз-
начити відповідальність за забезпечення безпечності харчових продуктів; надає спожи-
вачам документально підтверджену впевненість стосовно безпеки харчових продуктів; 
забезпечує системний підхід, який охоплює всі характеристики безпечності харчових 
продуктів: від сировини до кінцевого продукту; дозволяє економно використовувати 
ресурси для управління безпекою харчових продуктів; надає додаткові можливості 
за інтеграції з ISO 9000; відповідальність за виконання умов, які гарантують безпеку 
продукції, покладає безпосередньо на виробника; зменшує перепони на шляху до 
міжнародної торгівлі; дає можливість оцінити рівень із забезпечення безпечності хар-
чових продуктів відповідно до встановлених міжнародних стандартів; підвищується 
менталітет власників підприємств щодо належного запровадження системи НАССР 
– не кожен споживач є виробником, але кожен виробник є споживачем.

Наукові рекомендації щодо запровадження системи НАССР за виявлення небез-
печних ризиків дадуть можливість: запобігти порушенню санітарно-гігієнічних вимог 
щодо виробництва харчових продуктів; знизити витрати, пов’язані з відкликанням 
небезпечної продукції; зменшити кількість перевірок з боку партнерів-споживачів 
(аудит другої сторони), а відповідно знизити фінансові витрати; знизити витрати, за-
вдяки кращим взаємовідносинам з державними наглядовими органами щодо контро-
лю безпечності м’ясних продуктів (недопущення корупції!); моніторинг безпечності 
харчових продуктів здійснюється у режимі реального часу.

Висновки: 1. Необхідність дотримання вимог міжнародних нормативно-право-
вих актів щодо офіційного контролю за безпечністю та якістю харчової продукції на 
харчових підприємствах України: Регламентів ЄС №№ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 
854/2004, 882/2004, 952/2004, 2073/2005, 2074/2005, 2078/2005, 396/2005, 1662/2006, 2377/90, 
а також застосування міжнародних стандартів щодо вимог контролювання ризиків 
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під час виробництва та обігу харчових продуктів.
2. Оператори ринку харчових продуктів мають ідентифікувати будь-який етап у 

своїй діяльності, що є критичним для забезпечення безпечності і гарантувати, що 
відповідні процедури ідентифіковані, впроваджені, їх підтримують та переглядають 
на підставі принципів НАССР, − це дасть можливість розширити міжнародні ринки 
і забезпечити відповідну конкурентоспроможність безпечної харчової продукції на 
вітчизняних ринках.
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Однією з основних галузей економіки країни є сільське господарство. Водночас 
воно є й одним із найризиковіших видів діяльності, оскільки на його ефективність 
впливають різноманітні погодні та кліматичні фактори, дія яких не піддається 
контролю, коливання цін, зміна врожайності, невиваженість та непослідовність 
державної політики, надзвичайні ситуації тощо. Саме тому агрострахування 
виступає одним із найважливіших елементів провадження діяльності у цій сфері 
господарювання, адже його основна мета – відшкодування втрат внаслідок неспри-
ятливих подій, настання яких не можна передбачити у часі та просторі, що, в свою 
чергу, стимулює агровиробників і стабілізує саме виробництво.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ефективності та 
перспективності агрострахування знайшли належне відображення в наукових пра-
цях учених-економістів, а саме: В.Д. Базилевича, Л.В. Барабаш, Н.В. Бондаренко, 
В.А. Борисової, О.Д. Василика, С.А. Власюк, В.І. Грушка, О.Є. Гудзь, П.А. Лайка, М.І. 
Мальованого, О.О. Непочатенко, С.С. Осадця та ін. Поряд з цим не всі аспекти стра-
хування в аграрному секторі економіки всебічно досліджені відповідно до ринкових 
відносин.

Виклад основного матеріалу. Основною складовою національної безпеки 
України виступає аграрний сектор, який є стратегічною галуззю економіки, адже 
окрім того, що ця галузь є важливим елементом системи фінансово-кредитного за-
безпечення сільськогосподарських виробників, йому належить пріоритетне місце у 
забезпеченні продовольчої безпеки країни.

Сільськогосподарські виробники регулюють дії ризиків за допомогою двох ос-
новних стратегій: скорочення ризиків у господарстві та передання ризиків (повністю 
або частково) іншим суб’єктам господарювання.

Варто зазначити, що агрострахування, як один із способів управління ризиками, 
має певні особливості, які варто оцінити та проаналізувати: страхування має аван-
совий характер (страхова премія сплачується на початку дії договору); тривалий 
період укладання договору та необхідність застосування інших способів управління 
ризиками.

Аграрна галузь виступає основним трендом макроекономіки країни загалом, при 
цьому саме агрострахування виступає як важливий компонент державної аграрної 
політики та конкурентоспроможності сільського господарства.

До основних переваг агрострахування можна віднести такі: воно є одним із до-
ступних, порівняно з іншими способами управління ризиками; у разі повної чи 
часткової втрати врожаю покриває збитки за рахунок страхових виплат; компенсація 
збитків дозволяє своєчасно проводити розрахунки з переробниками, постачаль-
никами та іншими партнерами; спонукає до використання в діяльності сучасних 
технічних і технологічних досягнень тощо.

Серед видів страхових послуг, котрі лідирують на ринку агрострахування в Україні, 
переважають договори страхування: від загибелі посівів та майбутнього врожаю; 
втрат від падежу худоби; втрати, пошкодження та псування сільськогосподарської 
техніки тощо.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ 
АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
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Уманський національний університет садівництва
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У досить складних сучасних умовах діяльності як страхових компаній, так і 
агровиробників, що пов’язані з недосконалістю нормативно-правового забезпечен-
ня та недовірою до страхових компаній, з боку клієнтів посередницькі послуги все 
ж таки є затребуваними. 

Саме тому назріла потреба ступеневого перетворення страхових агентів у розви-
нуту складову аграрного страхового ринку, метою яких має стати забезпечення та 
всебічний його розвиток. 

Загалом ринок агрострахування України демонструє незначну динаміку при-
росту протягом останніх років (рис.1). Так, кількість укладених договорів у 2017 р. 
збільшилася на 164 од., проте загальний обсяг застрахованих сільськогосподарських 
угідь зменшився на 39 тис. га.

Рис. 1. Динаміка основних показників агрострахування за 2005-2017 рр.

Обсяг зібраних страхових премій у гривні зростає вже третій рік поспіль, зокре-
ма, у 2017 р. він зріс на 30 % та становив 204,3 млн грн. Другий рік поспіль зростає 
також обсяг страхових премій у доларовому еквіваленті, який у 2017 р. становив    
7,7 млн дол, що на 28 % перевищує показник 2016 р. Загальна страхова сума (або 
обсяг загальних страхових зобов’язань) у 2017 р., порівняно з 2016 р., дещо скоро-
тилася (з 6,240 млрд грн до 5,933 млрд грн (або на 5 %). Це можна пояснити зро-
станням середньої ставки страхової премії (у 2017 р., яка становила 3,4 % проти 2,5 
% у попередньому році). Загальна сума страхових виплат у 2017 андерайтинговому 
році становила 9,96 млн грн, зокрема 7,04 млн грн – за зимовий період, і 2,92 млн 
грн – за період весна − літо. Отже, рівень виплат у 2017 андерайтинговому році ста-
новив 4,9 %. Найбільшу частку у загальних виплатах по ринку становлять договори 
страхування озимого ріпака (44,9 %, сума збитку – 4,5 млн грн), на другому місці 
– договори страхування озимої пшениці (36,2 %, або 3,6 млн грн), на третьому – до-
говори страхування цукрового буряку (14,7 %, або 1,5 млн грн). Основна частка ви-
плат у 2017 р. припала на страхову компанію «Брокбізнес» (30,8 %, або 3,1 млн грн). 
Виплати здійснили також «Аска» (23,5 %, або 2,3 млн грн), «Інго Україна» (18,6 %, 
або 1,8 млн грн) та «УАСК» (14,7 %, або 1,5 млн грн). Найбільшу кількість договорів 
було укладено у Черкаській (55), Чернігівській (52), Сумській (52), Вінницька (45) 
та Хмельницькій (44) області. За показником застрахованої площі першість нале-
жить Хмельницькій області (99,4 тис. га або 15,8 %), далі йдуть: Харківська (78,8 тис. 
га або 12,5 %), Полтавська (57,6 тис. га або 9,1 %), Чернігівська (55,6 тис. га або 8,8 
%) та Тернопільська (40,3 тис. га або 6,4 %). За обсягом зібраних премій області 
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України розташувалися в такому порядку: Херсонська (6,9 млн грн або 12,0 %), 
Дніпропетровська (4,9 млн грн або 8,6 %), Тернопільська (4,5 млн грн або 7,8 %), 
Харківська та Миколаївська (4,2 млн грн або 7,4 %) .

У 2018 р. страхування озимих культур здійснено на площі близько 630 тис. га, що 
вже наближається до показника обсягів застрахованих площ за весь 2017 андерай-
тиговий рік (657 тис. га).

У 2018 році у Луганській області вже виплачено страхові на загальну суму 757839,5 
грн. Виплатили дві страхові компанії: АХА та ПЗУ .

Проте, незважаючи на активну діяльність страхових компаній, для ефективної 
діяльності сільськогосподарських підприємств, потрібна також підтримка з боку 
держави. Нині така дієва допомога полягає не стільки у виділенні державних 
дотацій на страхування, як у виведенні ринку страхування у прозору площину, що 
дозволить йому стати активним учасником фінансового ринку.

Саме тому Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомен-
дував Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України «Про 
державну підтримку сільськогосподарського страхування» , що спрямований на по-
силення захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників і за-
безпечення стабільності виробництва аграрної продукції.

Як свідчить досвід розвинених країн, специфічні умови сільського господарства 
вимагають особливого підходу до системи агрострахування, враховуючи особливості 
конкретної країни.

Так, одна з найефективніших систем агрострахування та управління ризика-
ми в сільському господарстві створена в США. Програма почала працювати ще в 
1937 році і за час розвитку її кілька разів істотно оновлювали та трансформували, 
незмінно при цьому маючи позитивні результати. Для прикладу, саме завдяки 
існуванню такої розвиненої системи було покрито ризики катастрофічної посухи 
2010 року в рекордній для країни сумі збитків – 5,8 млрд дол. США. 

У Канаді субсидоване страхування впроваджено через королівські корпорації, 
які є державними компаніями, що працюють у кожній провінції на ринкових прин-
ципах. Кожна така корпорація розробляє свої програми страхування на основі ме-
тодичних рекомендацій Федерального міністерства сільського господарства. Через 
специфіку сільськогосподарського виробництва в провінціях і фінансових можли-
востей бюджету кожної федеральної одиниці програми страхування різняться, але 
відмінності ці незначні. 

В Іспанії страхові компанії виступають у ролі агентів. Всі підписані договори 
страхування передають у компанію, створену спільно державою та приватними 
страховими компаніями, яка адмініструє договори, проводить оцінку збитку та ви-
плати. Всі ризики перестраховують через державну перестрахувальну компанію. 

У Туреччині існує пул приватних страхових компаній, які страхують на однако-
вих умовах ризики сільгоспвиробництва з кінця 2000-х років. Всіма членами пулу 
спільно створено компанію Tarsim, яка займається загальною технологією страху-
вання сільгоспризиків – від збору статистики й актуарних розрахунків до розробки 
методик оцінювання збитку щодо врожаїв різних культур. Держава субсидує від 
50 % до 70 % страхової премії, залежно від страхованої культури, ризиків і району 
місцезнаходження посівів. 

Однак найбільшою популярністю у світі користується мультиризикове або ком-
плексне страхування врожаїв, на яке припадає 50 % загального обсягу страхових 
премій світового ринку страхування. Об’єктом страхування за такого виду страху-
вання є майновий інтерес страхувальника, пов’язаний з володінням, користуван-
ням та розпорядженням майбутнім врожаєм сільськогосподарських культур, що 
належать страхувальнику або перебуває в його розпорядженні на правах оренди 
(користування). 
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В умовах України, страховими ризиками за програмами мультиризикового 
страхування можуть бути природні та кліматичні зміни (заморозок; вимерзання; 
ожеледь; град або удар блискавки; землетрус; лавина; земельний зсув; земельний 
або земельно-водний сель; пожежа, крім лісових пожеж; буря; ураган; буран; зли-
ва; поводь; паводок; посуха або зневоднення на землях, які підлягають примусово-
му зрошенню або заводненню), зміни у застрахованих об’єктах, спричинені ними 
(епіфітотійний розвиток хвороб рослин; епіфітотійне розмноження шкідників рос-
лин), а також протиправні дії третіх осіб, що виражаються у крадіжках, хуліганських 
діях стосовно рослинних насаджень, зруйнуванні покриттів (несучих конструкцій) 
теплиць, парників, оранжерей). 

Страховим випадком під час комплексного (мультиризикового) страхування 
майбутнього врожаю сільськогосподарських культур визнається заподіяння пря-
мих збитків майновим інтересам страхувальника, пов’язаних з неотриманням або 
недоотриманням урожаю сільськогосподарських культур як результат настання 
страхових ризиків та у зв’язку з яким виникає зобов’язання страховика сплатити 
страхове відшкодування страхувальнику або призначеній ним особі (вигодонабува-
чу), яка може зазнати збитків як результат настання страхового випадку.

Варто також розглянути напрацьований європейськими країнами досвід 
здійснення державної підтримки сільськогосподарських виробників у сфері агро-
страхування. На сьогодні умовно сформовано три моделі: компенсаційна, грошо-
вих виплат та регулятивна. Відповідно до першої, держава надає компенсації по-
страждалим шляхом прийняття рішення за кожним, окремо взятим випадком, на 
підставі визнання на рівні держави страхового випадку «катастрофою». Після цього 
визначають умови, відповідно до яких постраждалі можуть одержати грошову до-
помогу. Така модель діє у Німеччині, Нідерландах, Італії та Швеції. Однак має вона 
і суттєвий недолік – невизначеність щодо умов і суми виплат.

За використання моделі грошових виплат держава встановлює чітке обмежен-
ня на суму відшкодування понесеного збитку, а грошові виплати здійснюються з 
фонду допомоги в разі стихійних лих. При цьому приводом для отримання таких 
виплат є не сам факт настання страхового випадку, а попередні очікування. Таку 
систему практикують у Бельгії й Австрії.

Найпопулярнішою нині в країнах Європи є трертя модель – регулятивна, яку 
практикують у Франції. За такого підходу держава здійснює регулятивне втручання 
у ринок приватних страхових послуг, покладаючи обов’язок на осіб, що придбали 
поліс добровільного страхування, здійснити додатковий внесок на обов’язкове стра-
хування від стихійних лих. 

Нині в Україні вивчають різні альтернативні можливості щодо впроваджен-
ня нових ефективних інструментів і практик у сфері системи агрострахуван-
ня. Зокрема розглядається канадська система підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників за допомогою механізмів субсидованого кредитування та страху-
вання сільгоспризиків, що побудована на повній довірі між фермерами, страхови-
ми компаніями та державою. Це дозволить зекономити час і ресурси та забезпечить 
тривалий економічний ефект.

Окрім того, нова система агрострахування також має стати опорою для 
впровадження ефективних інструментів кредитування малих і середніх фер-
мерських господарств, що сприятиме поліпшенню інвестиційного потенціалу 
сільськогосподарського сектору.

Висновок. Враховуючи важливість проблеми, а також виходячи із ситуації, що 
склалася, потреба державної підтримки під час агрострахування набуває все більшої 
ваги. Україні потрібно запровадження регулярного фінансування державою про-
грам субсидованого агрострахування, оскільки державна підтримка цієї сфери в 
усьому світі є однією з найефективніших форм роботи. Крім того, залучення дер-
жавних коштів дасть змогу приватним страховим компаніям взяти активну участь у 
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розвитку системи аграрного страхування та стати рівноправним партнером органів 
державної влади, що забезпечить стабільність розвитку сільського господарства че-
рез механізми відшкодування можливих завданих збитків.

Удосконалення існуючої нормативно-правової бази дозволить аграріям та стра-
ховим компаніям бути впевненими в реальності отримання субсидій та збільшить 
довіру до уряду. При цьому законодавчі зміни нашої країни мають ураховувати 
норми законодавства ЄС, підвищувати прозорість сектору страхування аграріїв і 
зробити страховий ринок більш конкурентним. 

Освіта та професійна підготовка завжди були фундаментом розвитку та прогресу 
країни, виховували інтелектуальний, духовний і виробничий потенціал суспільства. 
Зараз для України це більше ніж актуально, бо формування ринкових відносин, 
розвиток демократичних процесів зумовлюють зміну підходів, моделей підготовки 
кваліфікованих кадрів у закладах вищої освіти. 

За умов глобалізації економіки країни, посиленні конкурентності, виході 
підприємств України на міжнародні ринки виникає потреба в не просто кваліфікованих 
працівниках, а у фахівцях із високим інтелектуальним потенціалом, творчими нахи-
лами та креативним мисленням, із високою відповідальністю та самодисципліною. 

Якісна підготовка майбутніх фахівців – це, насамперед, інноваційні освітні 
технології у поєднанні продуктивної, взаємовигідної співпраці з підприємствами-
замовниками кадрів, представниками агробізнесу, роботодавцями; новаторська 
організація освітнього процесу, залучення до нього й активна співпраця учасників – 
педагогічних працівників, студентів, виробничників.

Досвід країн із розвинутою ринковою економікою свідчить, що в період структур-
них змін в економіці питання підготовки майбутнього спеціаліста набувають особли-
вого значення і постійно перебувають під увагою держави та громадськості.

У всіх європейських країнах у процесі підготовки кваліфікованих кадрів, як прави-
ло на паритетних началах, беруть участь заклади освіти та підприємства-замовники 
кадрів, роботодавці.

Така форма співпраці, за її належної організації, приносить успіх усім зацікавленим 
сторонам. Заклади вищої освіти, підприємства, представники агробізнесу, роботодавці 
отримують фахівців із ґрунтовною теоретичною і, особливо, практичною підготовкою, 
а самі випускники, здатні максимально оперативно й успішно адаптуватися до вироб-
ничих і життєвих реалій сьогодення, стають конкурентоспроможними на ринку праці 
не лише України, а й країн далекого зарубіжжя.

У Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака Сумського НАУ питан-
ням залучення роботодавців до процесу підготовки фахівців завжди приділялася дуже 
велика увага, адже саме виробництво та ринок праці визначають, яким повинен бути 
фахівець, який багаж знань і, особливо, навичок, повинен мати молодий спеціаліст 
після закінчення навчання. Так було завжди, але сьогодні, в сучасному мобільному 
світі, це є особливо актуальним.

Співпраця з роботодавцями здійснюється відповідно до алгоритму:
- аналіз потреб ринку праці;
- визначення потенційних партнерів;
- визначення їх повноважень, можливостей, готовності до співпраці;

СПІВПРАЦЯ, ЩО ПРИНОСИТЬ УСПІХ…

Практика без теорії цінніша, ніж теорія без практики.
Марк Квінтіліан

Литвиненко А.В., канд. с.-г. наук,
 директор Глухівського агротехнічного інституту ім. С.А Ковпака Сумського НАУ



АгроТерра  1(4)’2018 Актуально

65

- визначення точок взаємовигідної діяльності та надійності партнерів.
В інституті налагоджено дієву форму співпраці з високотехнічним, 

високотехнологічним, ефективним виробництвом, яка містить у собі низку кроків.
1. Проведення навчальних занять на виробництві. 
Починаючи з першого курсу і протягом усього періоду навчання в інституті, в 

рамках навчальних програм студенти-механіки, агрономи, електрики, будівельники, 
фінансисти, бухгалтери й інші відвідують підприємства, організації й установи, що 
знаходяться в регіоні. Молоді люди вивчають питання організації автоматизованого 
контролю діяльності господарств, технологій вирощування сільськогосподарських 
культур, упровадження систем точного землеробства, сучасних технологій вироб-
ництва й електрообладнання підприємств, діяльності електротехнічних служб, сучас-
них технологій виконання будівельних робіт, нарахування заробітної плати, складан-
ня бюджетів підприємств, надання страхових послуг безпосередньо на виробництві. 
Крім всіх позитивів – це ще й професійна мотивація до обраної професії.

2. Залучення роботодавців до проведення навчальних занять. 
Усі заняття на виробництві проводяться з обов’язковою участю  представників 

підприємств, організацій та установ. Крім того, вони проводять оглядові лекції, 
практичні заняття на базі інституту. 

3. Участь роботодавців у здійсненні державного контролю за якістю підготовки в 
закладі.

Представники підприємств, організацій та установ обов’язково беруть у роботі 
державних екзаменаційних і кваліфікаційних комісій. 

4. Корегування навчальних планів та програм підготовки.
Сучасне виробництво надзвичайно динамічно розвивається, змінюється, що, на 

жаль, не можна сказати про стандарти підготовки фахівців. Тому ми зобов’язані, 
спільно з роботодавцями, оперативно вносити зміни до навчальних планів і про-
грам підготовки, корегувати їх відповідно до сучасного стану виробництва. За участі 
роботодавців були внесені зміни до навчальних програм із дисциплін: «Експлуатація 
машин та обладнання», «Сільськогосподарські машини», «Ремонт машин і облад-
нання», «Реконструкція та експлуатація будівель і споруд», «Експлуатація та ремонт 
електроустановок та засобів автоматизації», «Автоматизація технологічних процесів 
та системи автоматичного керування», «Банківські операції», «Облік і звітність у 
комерційних банках», «Страхування», «Казначейська справа», «Комп’ютерні системи 
і мережі», «Програмування», «Експлуатація та ремонт електроустаткування та засобів 
автоматизації», «Автоматизація технологічних процесів та систем автоматизованого 
керування» та інших.

5. Проведення спільних заходів на базі інституту: круглих столів, майстер-класів, 
тренінгів, практичних конференцій, ярмарків вакансій, днів кар’єри тощо. 

Тільки протягом 2017–2018 навчального року ми провели: засідання круглого сто-
лу «Підготовка кадрів для агропромислового сектору економіки Сумщини: виклики 
сьогодення», семінар «Раціональне використання енергетичних ресурсів та застосу-
вання альтернативних джерел енергії», тренінг-семінар «Точне землеробство та його 
впровадження». Під час таких заходів їх учасники мають змогу обговорити питання, 
які стосуються теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, скорегувати 
деякі питання своєї діяльності, окреслити перспективні напрямки співпраці.

6. Участь викладачів і студентів у заходах, які проводяться на базі підприємств: 
тест-драйвах сільськогосподарської техніки, сільськогосподарських і будівельних ви-
ставках тощо.

7. Допомога в модернізації матеріально-технічної бази.
У Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака Сумського НАУ 

70% спеціальностей є технічними, потребують наявності потужної та сучасної 
матеріально-технічної бази. Самостійно, без допомоги держави вирішити ці питан-
ня заклад сьогодні не може. Перспективний напрямок його вирішення – через нала-
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годження співпраці з роботодавцями. Сьогодні інститут успішно співпрацює у цьому 
питанні із ТОВ «Велетень», групою KUHN, корпораціями CHINT та «АСКО-УКРЕМ», 
електротехнічною компанією E.NEXT-Україна й іншими. 

8. Проведення виробничих практик. 
Це один із основних напрямків співпраці з роботодавцями. Саме під час прове-

дення виробничих практик відбувається процес «перетворення» студента в моло-
дого, недосвідченого, але вже фахівця. У нас сформована дуже розгалужена мережа 
підприємств-баз практик, серед яких варто назвати ТОВ «Велетень» – найпотужніше 
агропромислове формування регіону, яке успішно співпрацює з закладом протя-
гом багатьох років, ПАТ «Сумиобленерго», «Голландська аграрна компанія», ТОВ 
«Яструбщанське», Інститут луб’яних культур НААН України, ПП «Аграрні інвестиції», 
корпорація «Росток-холдинг», ДП «Глухівський агролісгосп», ДП «Кар’єр кварцитів», 
КП «Глухівський тепловий район», ТОВ «Шалигинське», фінансове управління 
Глухівської РДА, відділ Держкомзему у Глухівському районі й інші.

9. Працевлаштування випускників.
Своєрідний «підсумок» співпраці з роботодавцями – показник її ефективності, 

взаємовигідності. 60% студентів, які проходили виробничу практику на базі агропро-
мислових підприємств, організацій та установ, після завершення навчання в інституті 
залишаються працювати там, де проходили практику.

10.  Впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти. 
Сьогоднішнє виробництво вважає оптимальною формою підготовки фахівців 

таку, за якої теоретичні знання студентам потрібно давати в закладах вищої освіти, 
а практичні – на базі сучасних підприємств. Звичайно, ця система не є новою й 
унікальною, але вона відповідає сьогоденню, враховує інтереси всіх зацікавлених 
сторін: держави, закладу, підприємств, студентів та їх батьків. Особливо зацікавлені в 
ній студенти, адже ні для кого не секрет, що за можливості студенти старших курсів уже 
працюють. А отже – пропускають заняття, не виконують вимог навчального плану, їм 
може бракувати теоретичних знань. Цю проблему потрібно вирішувати так, щоб усі 
залишалися задоволеними, щоб якість теоретичної та практичної підготовки тільки 
підвищувалася. Дуальна освіта надає такі можливості. Починаючи з 2016 року, студен-
ти поєднують навчання в інституті (1–2 дні на тиждень) з роботою на підприємствах 
(3–4 дні на тиждень). На сьогодні за такою дуальною формою навчаються та працюють 
29 студентів ІІІ–ІV курсів усіх спеціальностей. Для них були розроблені індивідуальні 
плани, викладачі підготували завдання для самостійної роботи, ефективно використо-
вуються дистанційні технології. За такою формою здобуття освіти – майбутнє.

Ефективність діяльності закладу вищої освіти залежить від багатьох чинників, 
зокрема й від того, наскільки ефективно організована співпраця із роботодавцями. 
Співпраця, що обов’язково принесе успіх.
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Мета досліджень – розгляд питань щодо впливу мінливості та сезонності клімату 
на водні ресурси та ріст аквакультур, а особливо марикультур.

Боротьба за чистоту як прісних, так і, більшою мірою, морських вод доки не зна-
ходить серйозного реального втілення, а це загрожує тими наслідками, про які до-
сить багато говорять і пишуть, але без відчутного результату.

За висловленням кліматолога А.І. Воєйкова: «Річка – продукт клімату». Нор-
ма річних опадів та випаровування з поверхні суші є кліматичними чинниками 
формування річного стоку, які підлягають законам широтної або вертикальної 
зональності. Оскільки норма річного стоку залежить від кліматичних чинників, то 
її просторовий розподіл також визначає широта місцевості або висота, якщо мова 
йде про гірські райони.

Величина випаровування з поверхні суші залежить від теплоенергетичних 
ресурсів клімату та зволоження підстильної поверхні. У свою чергу теплоенергетичні 
ресурси клімату визначає приплив сонячної радіації, яка зумовлює термічний ре-
жим приземного шару повітря. Дуже часто температуру повітря використовують 
як чинник розрахування теплоенергетичних ресурсів та випаровувань. Температу-
ру повітря та опади розглядають як головні кліматичні чинники формування стоку.

Можливість комплексного використання водних ресурсів енергетиками і рибово-
дами, близькість джерел вирощування риби від споживача, можливість цілорічного 
отримання живої риби і виключення великих витрат на її транспортування – далеко 
не повний перелік переваг індустріального  тепловодного  рибництва.

Як показують економічні розрахунки,  експлуатація тепловодних рибних го-
сподарств на основі науково обгрунтованих рекомендацій, виключення наднорма-
тивних утрат риби на всіх стадіях технологічного циклу, зниження витрат корму 
на приріст рибної продукції за рахунок поліпшення їх якості і фізико-хімічних 
властивостей, механізація і автоматизація виробничих процесів дозволять до-
вести рентабельність тепловодних рибних господарств до рівня, що забезпечує 
окупність капіталовкладень  протягом  семи-восьми  років.  Водночас  поява  нової 
спеціалізованої галузі рибництва на теплих водах вимагає перегляду окремих по-
ложень біотехніки промислового рибництва про врахування еколого-фізіологічних 
особливостей розвитку організму риб під час їх вирощування в садках і басейнах.

Як показують фізіолого-біохімічні дослідження, під впливом підвищених тем-
ператур води, що тривало діють на організм риби, в крові знижується вміст бу-
ферних розчинів, а відповідно зменшується і показник її активної реакції, значно 
посилюється ліпідний синтез, що з-поміж інших причин може бути зумовлено 
швидшим розпадом таких ліпотропних вітамінів, як холін та інші. У риб, що ви-
рощуються в садках на підігрітих скидних водах ТЕС, значно активуються реакції 
карбоксилювання, що характеризують загальне підвищення біосинтетичних 
процесів у залозистих органах. Проте при цьому більшою мірою зростає внесен-
ня радіовуглецю в жирні кислоти і ліпідні комплексні сполуки – жовч і білки, що 

ВПЛИВ МІНЛИВОСТІ ТА СЕЗОННОСТІ КЛІМАТУ НА ВОДНІ 
РЕСУРСИ ТА РІСТ АКВАКУЛЬТУР

Слюсаренко Ю.Л., асистент,
Житомирський національний агроекологічний університет

Редакційна колегія рекомендує до друку матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Викли-
ки для аграрної освіти та науки», яка відбулась 13-14 березня 2018р. у Науково-
методичному центрі «Агроосвіта»
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підтверджує метаболічний характер теплової активації жирового обміну у водних 
тварин.

Обмеження рухливості риб на тлі їх годівлі гранульованими комбікормами, не-
збалансованими за основними органічними і мінеральними компонентами, може 
стати причиною уповільненого росту скелета і процесів його осифікації. Особли-
во глибокі порушення в морфологічній структурі кісток спостерігаються в молоді 
риб, що вирощують на підігрітих водах ТЕС. Значна частина кальцію, фосфору, 
натрію та інших макро- і мікроелементів, які використовуються під час формування 
кісткового скелета риби, отримується нею за рахунок їх безпосередньої абсорбції 
з води. За іонним складом вода, що пройшла через пристрої електростанції, які 
обігрівалися, може істотно відрізнятися від природних водойм, з яких походить її 
забір.

Істотно впливають на ріст і розвиток риб метаболіти, що виділяються ними у 
великій кількості. Із збільшенням щільності посадки (особливо в разі уповільнення 
проточності води в садках у результаті їх обростання) негативна дія метаболітів на 
ріст і розвиток риб різко зростає. Як показують експериментальні дослідження, 
в разі збільшення щільності посадки у коропа разом з уповільненням швидкості 
росту знижується інтенсивність поглинання кисню, падає активність ферментів, 
відповідальних за біоенергетичні і біосинтетичні процеси.

Наведені вище особливості обміну речовини у риб під час їх вирощування на 
підігрітих скидних водах теплових електростанцій мають враховувати під час 
розробки раціональних методів їх годівлі і утримання. Особлива увага має бути 
приділена ранній стадій розвитку риб. З метою ефективного використання тепло-
вого чинника води для отримання життєстійкої молоді, потрібно науково обгрун-
тувати шляхи і методи інтенсифікації росту і підвищення виживаності рибопо-
садкового матеріалу, що вирощується на теплих водах. У теоретичному плані має 
бути встановлено вплив температурного режиму і сольового складу води водойм-
охолоджувачів на особливості гематогенезу об’єктів рибництва.

Коли ферми з вирощування риби і безхребетних, а також плантації водоростей 
стали давати відчутну продукцію, інтенсифікувалися дослідження за оцінюванням 
впливу самої марикультури на довкілля.

Викликають інтерес взаємини організмів усередині марикультурних угруповань, 
наприклад, вплив старших поколінь мідій на колекторах в Білому морі на молодь 
цього виду може бути не лише пригноблюючим, а ще й сприяючим прискорен-
ню її росту. Привертає увагу факт зниження впливу на середовище гребінцевих і 
мідійних ферм у міру віддалення від центру їх розташування. Водночас у міру на-
ближення до центру господарств в організмів активізуються протеолітичні фермен-
ти, що знижують тиск забруднювачів. Виставляння мідійних носіїв у Білому морі 
спочатку викликало істотне збагачення природних біоценозів: біомаса бентосу за 
10 років зросла в 4–5 разів, водночас було відзначено різке збільшення вмісту у воді 
розчиненої органічної речовини і фітопланктону. Надалі, з підвищенням щільності 
розміщення виросних пристроїв на обмеженій акваторії, стали спостерігатися 
негативні наслідки. Темп росту  мідій  на  колекторах  у  центрі  установок  став на 
20–30 % нижче, ніж на периферії морської ферми. Паралельно спостерігався та-
кож бурхливий розвиток обростачів на внутрішніх ділянках ферми. Це показує, 
що темп росту мідій могло лімітувати не лише зниження водообміну, але і видові 
особливості молюсків, що призвело порівняно з іншими компонентами системи до 
пригноблення їх розвитку.

Одна з основних проблем під час моделювання дії марикультури на біоценози 
прибережної зони полягає в тому, що реєстровані факти такої дії часто позбавлені 
явної «корисності» або «шкідливості».

Чимало сприяють забрудненню прибережних вод і рибні садкові господарства. 
Проте вплив марикультури на природні екосистеми в районах розташування садків 
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є: перетворення у видового складу біоценозів і екосистем, зосередження великої 
кількості представників мікрофлори, інколи патогенної, різко міняється хімічний 
склад води, зростає кількість паразитів і хижаків.

Продукти метаболізму риб і залишки корму, що накопичуються в місцях роз-
ташування ферм, стають додатковими джерелами поживних речовин для росту 
гідробіонтів, що може призвести до зміни його видового складу. Органічні залишки 
з рибоводних ферм можуть стимулювати ріст окремих видів мікроводоростей (на-
приклад, динофлагелят). Вітаміни, які входять до складу кормів, стимулюють ріст 
деяких видів мікроводоростей: біотин сприяє росту і розвитку Gyrodinium aureolum, 
а вітамін В12 – токсичній мікроводорості Primnesium parvum. Дослідження  пока-
зали,  що  наявність  вітаміну  В12   в  рибних  кормах збільшує чутливість куль-
тивованих риб до дії мікроводорості Gymnodinium. Формування донних осадів з 
недостатнім умістом кисню в місцях розташування ферм може сприяти акумуляції 
цист динофлагелят, що за певних умов гідрографії призводить до розвитку цвітіння 
і робить ці райони непридатними для марикультури.

Існує й інший спосіб ведення марикультури в прибережних водах різних морів. 
Це створення відкритих, на відміну від садкових, незамкнутих конструкцій для 
підвищення ефективності відтворення морських видів риб – штучних нерестовищ.

Виновки
1. Взаємний вплив середовища на марикультуру і, навпаки, марикультури на 

середовище має неоднозначний характер. У першому випадку інтенсивність дії во-
дного середовища на об’єкти марикультури можна в якійсь певній мірі регулювати 
підбором відповідних ділянок прибережних зон, де відсутні сильні забруднення або 
вони мінімальні, в другому – вплив марикультури на довкілля вельми складний, а 
інколи і непередбачуваний.

2. Негативні наслідки культивування гідробіонтів деякі дослідники пропо-
нують передбачити або усувати різними прийомами. Зменшення шкоди можна 
домогтися ретельним вибором кращих місць для морської аквакультури вико-
ристанням стратегії живлення  з контролем якості і кількості корму, розвитком 
рециркуляційних, вирощувальних систем, суворим контролем ветеринарної служ-
би за здоров’ям риб, проведенням досліджень із зниження тиску забруднень на ге-
нетичну структуру диких популяцій і самих культивованих організмів.

3. Безперечний інтерес становлять експериментальні дослідження із зниження 
негативної дії забруднень довкілля на екосистеми. Ці пропозиції можна пошири-
ти і на марикультуру як компонент цього середовища. Пропонується вирощування 
швидкорослої неприкріпленої форми грацилярії, що активно поглинає азот, фос-
фор, важкі метали.

4. Зміна клімату впливатиме на всі сторони продовольчої безпеки населення 
та економічної безпеки рибалок через вплив на місця поширення, запаси і розподіл 
основних видів риб. Прогнозовані зміни в мінливості та сезонності клімату також 
позначаться на аквакультурах через вплив на темпи зростання і стабільність одо-
машнених популяцій риб.
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Утворення бурштину проходило протягом порівняно невеликого у геологічному 
відношенні відрізку часу, який охоплював переважно верхи крейди – олігоценовий 
період, і просторово тяжіло до зони поширення хвойно-широколистяних лісів волого-
го і теплого помірного клімату (тургайська флора) та зони листопадної і вічнозеленої 
рослинності вологого субтропічного клімату (полтавська флора), де були широко 
розповсюджені представники соснових. Початковим етапом утворення бурштину було 
виділення живиці з викопних хвойних дерев, переважно Pinus succinifera та Taxodium 
dubium, які займали в минулому значні площі прибережної, часто заболоченої части-
ни суші. Живиця виділялася з рослин у значних кількостях і по-різному накопичува-
лася в місцях свого захоронення. Джерелами виділення були різноманітні прижиттєві 
ушкодження  смолопродукуючих  рослин,  з  яких  вона  рясно  витікала, також жи-
виця вивільнювалася з поверхні загиблих та повалених дерев, внутрішньостовбурових 
та підкірних порожнин. Потрібно враховувати те, що надмірне зволоження, обвод-
нення і теплий (близький до тропічного) клімат тих часів, зумовлювали інтенсивну 
мікробіологічну діяльність бактерій, цвілі, дріжджових, найпростіших, водоростей, 
грибів-паразитів, і створювали надзвичайно суперечливі екологічні обставини і 
дестабілізацію режиму онтогенезу рослин. З одного боку, вони сприяли інтенсивному 
росту рослин, а з іншого – їх швидкому бактеріальному зараженню і як результат –  
швидкому відмиранню. Ця обставина призвела до модернізації захисних органів хвой-
них (резиногенних тканин та ін.) і все більшої активізації їх роботи з максимального 
виділення смоляних тіл для захисту рослин від гниття і руйнування мікроорганізмами 
в місцях різного роду уражень. Часта зміна в часі насаджень, що рясно продукують 
рослинні смоли, призвела до величезного накопичення останьої.

Другий етап бурштиноутворення, який супроводжувався низкою фізико-
механічних змін, – перенесення смоли водостоками та її захоронення. Перетворення 
смоли на бурштин відбувалося за участі води, збагаченої калієм, який сприяє утво-
ренню бурштинової кислоти. У подальшому геологічному розвитку розмивалися і  
перевідкладалися раніше утворені поклади. На цій стадії в слаболужному середовищі 
утворювався і мінерал глауконіт – постійний супутник розсипів бурштину.

Наявні індивіди бурштину за розміром варіюють у межах від 0,1 до 50 см, а за 
вагою – від часток грама до кількох кілограмів.

Характерною рисою українського бурштину є багатство його забарвлення. За 
різноманітністю кольорів і відтінків він перевершує як знаменитий прибалтійський, 
так і бурштин з інших регіонів світу (сицилійський, бірманський). Навіть те, що серед 
українського бурштину переважають непрозорі та напівпрозорі різновиди (частка 
прозорих каменів не перевищує 20–30 %), аніскільки не знижує його декоративність та 
привабливість, швидше навпаки. Ця його особливість робить забарвлення більш наси-
ченим, підкреслює внутрішній малюнок каменів. Варто звернути увагу також на те, що 
бурштин із різних регіонів України також має різну кольорову гаму. В Україні родовища 
його досліджені слабко, за винятком окремих із них. Крім того, відсутня єдина загаль-
ноприйнята сучасна схема районування території України щодо наявності покладів 
цього коштовного  каменю, а подальший розвиток бурштиноносності України прово-
диться в рамках районування, що прийняте в методичних рекомендаціях на пошуки і 
пошукове оцінювання родовищ дорогоцінного, напівдорогоцінного і колекційного ка-
меню. Поліська частина території України, де виявлено родовища і прояви бурштину 
(Волинська, Житомирська, Рівненська і Київська області), належить до Прип’ятського 
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бурштиноносного басейну. У його межах розвідані два родовища з балансовими за-
пасами (Клесівське і Вільне), чотири –  з умовно балансовими (Дубівське, Вікторівське, 
Петрівське, Вірка) та визначено понад 30 перспективних ділянок. Промислові поклади 
бурштину в межах басейну пов’язані переважно з двома прошарками олігоценових 
кварцових пісків, які залягають на глибині від 2,5 до 10 м від земної поверхні та ма-
ють сумарну потужність 0,5–5,0 м. Уміст бурштину в них коливається від декількох до 
кількох сотень грамів на кубічний метр, а загальні запаси в регіоні оцінено щонаймен-
ше у 100 тис. т.

Найбільшим родовищем бурштину в Україні є Клесівське, виявлене у 1980 році 
на території Рівненської області. Однак з жовтня 2009 р. промисловий видобуток 
бурштину на ньому тимчасово призупинений. У геологічному відношенні родови-
ще пов’язане з північно-західним схилом Українського кристалічного щита і знахо-
диться на Клесівській слабохвилястій рівнині, що розташована на межі Рівненської і 
Житомирської областей. У геологічній будові цієї рівнини беруть участь осадові поро-
ди палеогенового і антропогенового віку загальною потужністю до 20 м, що залягають 
на розмитій поверхні кристалічного фундаменту. Промислові поклади знаходяться 
у палеогенових піщано-глинистих глауконітових відкладах. Шари з промисловою 
концентрацією бурштину залягають на глибині 3–10 м, а їхня потужність становить 
0,5–5 м.

Прояви бурштину в межах поліської частини Житомирської області, виявлені на-
уковцями і місцевими жителями, знаходяться в межах Житомирського Полісся. В 
його геологічній будові головне місце займають докембрійські породи, перекриті ан-
тропогеновими відкладами, які за своєю будовою поділяють на дві частини: східну, де 
значну роль відіграють льодовикові відклади (морена), і західну, де морена відсутня. 
У ландшафтній структурі території значні площі займають зандрові рівнини на 
кристалічній основі з переважанням дерново-слабопідзолистих ґрунтів і лісів боро-
вого та суборового типу. У північно-західних районах області, де ведеться активне 
несанкціоноване добування бурштину, переважають зандрові заболочені низини з по-
ширенням значних площ дерново- слабопідзолистих, дерново-прихованопідзолистих 
(борові піски) і болотних ґрунтів. Зважаючи на порівняно незначну відстань між 
Клесівським родовищем і виявленими ареалами покладів бурштину, де наразі прово-
диться його несанкціонований видобуток в Олевському і Коростенському районах, а 
також подібність геоморфологічних і ґрунтових умов територій (Клесівська рівнина), 
слід вважати зазначені їх ареали продовженням Клесівського родовища. Найбільш 
бурштиноносним вважається нижній шар кварцових пісків межигірської свити 
харківської серії олігоцену. Він представлений дрібно- і середньозернистими пісками 
переважно зеленувато-сірого кольору з глауконітом, уміст якого сягає 5 %. Потужність 
шару водонасиченого піску становить від одного до п’яти метрів. Середній уміст бур-
штину в пісках цього типу становить 57 г/м3.

Україна посідає  друге місце у світі за  запасами бурштину,  при цьому 
вирізняється найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної якості. Із усіх видів 
коштовного і напівкоштовного каміння бурштин зараз вважається найбільш конку-
рентоспроможним.

На сьогодні в Україні гостро постала проблема неконтрольованого порушення 
верхнього шару ґрунту внаслідок варварських методів самовільного видобутку бур-
штину в деяких областях Полісся. Водночас з цим йде знищення лісів, що, в свою чер-
гу, опосередковано впливає на весь ґрунтовий покрив, призводить до знищення або 
міграційних процесів фауни регіону, впливає на гідрологічний режим.

Проблема незаконного видобутку бурштину в Україні, передумови його виникнен-
ня та наслідки є темою гострих наукових та економічних дебатів протягом останніх 2–3 
років. Специфіка ушкоджень та відсутність загальноприйнятної методики, практич-
них рекомендацій та коштів на відновлення порушених земель призвели до реальної 
екологічної та техногенної катастрофи в окремих регіонах Українського Полісся.
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Незважаючи на негативні зміни, які відбуваються в кліматі планети, територія 
України характеризується надзвичайно великим аграрним потенціалом, який дає 
змогу вирощувати переважну більшість необхідних для життя культур. Сьогодні наша 
країна досягла значних успіхів у розробці, адаптації й впровадженні технологій ви-
рощування, але стабільної врожайності й валових зборів досягти поки що вітчизняні 
аграрії не змогли. Причиною цього є ще далека до досконалості агротехніка, 
непередбачуваність погодних факторів та, особливо, висока ймовірність настання кри-
тичних погодних періодів, екстремальних явищ тощо.

 За науковими даними, від інтенсифікації технологій вирощування залежить до     
80% реалізації сортового потенціалу сільськогосподарських культур і перейти цю 
межу дуже важко через зміни в природному середовищі Землі. Таким чином забезпе-
чення населення планети продуктами харчування напряму залежить від правильного 
оцінювання тих кліматичних змін, які відбуваються зараз та розробки прийомів щодо 
зменшення їх негативного впливу в першу чергу на виробництво зерна. Ця проблема 
набуває все більше глобального масштабу особливо для головних культур зернового 
виробництва в Україні – пшениці озимої й кукурудзи.

Пшениця озима, найважливіша зернова культура  людства, внаслідок своїх 
біологічних особливостей, має значно більшу ймовірність потрапити під дію неспри-
ятливих факторів у всі пори  року. Найважливішими для початку розвитку посівів 
є умови осені й останніми роками спостерігається тривожна тенденція змін умов 
сівби – тривалі посухи не дають змоги отримати своєчасні сходи, а отже, ставлять під 
загрозу оптимальний розвиток рослин перед входженням їх у перезимівлю. Напри-
клад, в останні три роки в умовах Полтавської області, тільки в 2014 році склалися 
оптимальні умови для отримання сходів, а в 2015 році сходи були отримані на кінець 
п’ятої декади після сівби! Наступний рік виявився дещо сприятливішим внаслідок 
накопиченої вологи за перші місяці вегетаційного періоду, однак сходи були отримані 
через 2 –  3 тижні.

Одним з перспективних шляхів управління ростовими процесами на цьому етапі 
може стати передпосівна обробка насіння стимуляторами росту, зокрема гуміновими 
речовинами. У наших власних дослідженнях завдяки цьому прийому, використовую-
чи вже відомі й перспективні нові препарати (Гуміфілд та 1R Seed treatment), вдалося 
скоротити термін появи сходів  та збільшити показники польової схожості, форму-
вання кореневої системи та загального розвитку рослин.

Головними лімітуючими факторами під час перезимівлі озимих є фактори, що 
досить часто можуть виявитися екстремальними – відсутність снігового покриву, 
низькі температури, глибокі відлиги та різкі коливання температур. Останнім часом 
ймовірність  настання подібних факторів значно зросла. Та й після виходу з зими на 
посіви можуть очікувати несприятливі чинники, які на перший погляд мають пози-
тивний вплив. Таким може бути надмірна кількість опадів у травні місяці, вчені також 
зазначають високу ймовірність злив та градобоїв.

Таким чином, зміни клімату значно ускладнюють стабільне виробництво зерна 
пшениці озимої й необхідно розробляти прийоми збільшення стійкості посівів до не-
сприятливих факторів, які ґрунтуються на  селекційних  досягненнях,  детальній  та  
об’єктивній  фіксації  змін клімату,  ретельних  дослідженнях  взаємозв’язків  системи  
рослина  – середовище й впровадження нових елементів технологій вирощування.

ФАКТОРИ, ЯКІ ОБМЕЖУЮТЬ ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА
 В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Маренич М.М., канд. с.-г. наук,
доцент Полтавської державної аграрної академії 
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На думку автора, в умовах, що склалися, важливого значення набуває детальний 
збір фактичної інформації не тільки в загальному масштабі, а й в кожному конкрет-
но взятому регіоні, ґрунтово-кліматичній зоні чи, навіть, підприємстві. Такий підхід 
дасть змогу створити велику інформаційну базу, опрацювавши дані якої, можна вия-
вити закономірності змін у взаємовпливі рослин і навколишнього середовища.

Кукурудза займає домінуючу позицію в посівних площах нашої держави порівняно 
з пшеницею. Показники статистики свідчать про досить стійкий тренд зростання 
врожайності цієї культури, незважаючи на подекуди незадовільний матеріально-
технічний стан оснащення галузі рослинництва. Передумовою цього автор вважає 
надзвичайно великий обсяг загального портфоліо цієї культури, досконале та якісне 
насінництво, постійне вдосконалення технологій вирощування.

Однак й тут існують певні негативні наслідки. Зокрема збільшення площ спричиняє 
збільшення тривалості посівних робіт, внаслідок чого посіви можуть опинитися під 
дією весняних заморозків і, навіть, під сніговим покривом, як це трапилось у 2017 році 
в деяких регіонах Лівобережжя. Саме такий феномен яскраво підтверджує зміни, які 
відбуваються в кліматі планети.

В умовах змін клімату й особливо підвищення температур кукурудза має більший 
потенціал внаслідок своєї стійкості до високих температур та посухи. Однак навіть 
така потужна в біологічному сенсі культура виявляється вразливою перед тривалими 
спекотними періодами та браком вологи й це впливає на стабільність обсягів вироб-
ництва зерна.

За даними науковців Інституту сільського господарства степової зони генетич-
ний потенціал кукурудзи у виробничих умовах реалізовано менш ніж на половину. 
Найважливішими екологічними параметрами для кукурудзи вчені називають суму 
ефективних за підрахунком нижніх (нижче 10 °С) і верхніх (вище 20 °С) баластних 
температур.

Наш власний аналіз показав, що критичними для кукурудзи є максимальні темпе-
ратури червня, опади травня та липня, які є досить нестабільними й нерівномірними 
в цей період. Високі температури в липні – серпні також негативно впливають на фор-
мування врожайності культури (r=-0,42 … -0,33), що припадає на період цвітіння – 
формування зерна. Непередбачуваність та велика ймовірність виникнення тривалих 
посушливих періодів та, навіть, короткотривала дія екстремальних температур може 
негативно позначитися на врожайності сільськогосподарських культур, зокрема й та-
ких жаростійких, як кукурудза.

Підбиваючи підсумки викладеному матеріалу хотілося б зазначити, що в науковій 
літературі досить часто наводять дані про те, що глобальне потепління  поки  що  має  
навіть  позитивний  вплив  на  формування врожайності сільськогосподарських куль-
тур, оскільки врожайність має тенденцію до зростання. Проте слід зауважити, що 
така тенденція є, в першу чергу, тимчасовою, а по-друге – локальною в зоні достатньо-
го й великого зволоження. За даними вчених Потсдамського інституту кліматичних 
досліджень, у разі збереження тенденцій змін клімату валові збори зернових до 2100 
року можуть зменшитися на 50 %.

Виходячи з цього, раціональним підходом до вирішення цього комплексу проблем 
є формулювання О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучми:

1) адаптація сільського господарства до можливих змін клімату в довготривалій 
перспективі;

2) створення інформаційно-аналітичного центру й використання сучас-
них інформаційних технологій для прогнозування й розробки рекомендацій  
сільськогосподарському  виробництву.
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Одним із засобів боротьби зі зміною клімату є регулювання питань, пов’язаних зі 
зміною клімату, у різних галузях, зокрема у промисловості, транспорті, енергетиці, 
сільському господарстві та ін. На сьогодні дуже актуальним  є  питання  вико-
ристання  альтернативних  видів  енергії  та вживання  заходів  для  підвищення  
ефективності  її  використання  та енергозбереження.

Екологічний вплив теплових електростанцій на середовище залежить від виду 
палива. Для спалювання в топках використовують 3 групи органічних ресурсів: 
тверді (вугілля і горючі сланці), рідкі (мазути, дизельне і газотурбінне палива) і 
газоподібні (природний газ, біогаз та інше).

Під час спалювання твердого палива на теплових електростанціях в атмосферу 
викидаються: легка зола з частками палива, що не згоріло, сірчистий і сірчаний 
ангідриди, оксиди вуглецю і азоту, вторинні сполуки та газоподібні сполуки не-
повного згоряння палива. Побічним продуктом, що утворюється під час згоряння 
вугілля, є вугільна зола. Золовідвали займають величезні площі землі, які вилучені 
з раціонального господарського  використання.

Під час спалювання рідких видів палива, зокрема мазуту, з димовими газами 
в атмосферу надходять сірчистий та сірчаний ангідриди, оксиди азоту, тверді і 
газоподібні продукти неповного газозгоряння, сполуки ванадію, солей натрію та 
інші.

Під час спалювання природного газу єдиним найбільш істотним забруднювачем 
атмосферного повітря є оксид азоту.

Негативний екологічний вплив гідроенергетики в Україні пов’язаний із зато-
пленням великих площ, підвищенням рівня ґрунтових вод, інтенсивним руйнуван-
ня берегів.

Нафта забруднює ґрунти під час видобутку. Також втрати нафти пов’язані з її 
транспортуванням з районів видобутку. У Світовому океані нафта й нафтопродукти 
є найпоширенішими забруднювальними речовинами.

Сьогодні людство перетворюється в головну геологоутворювальну силу, внаслідок 
діяльності якої вже порушено природну рівновагу природних циклів, відновити які 
відомими нам методами неможливо. Значна витрата невідновлюваних видів сиро-
вини та довготривалий видобуток корисних копалин в Україні призвели до знач-
них змін геологічного середовища. Проявами впливу на геологічне середовище 
гірничих робіт, що пов’язані з видобутком вугілля, є збільшення кількості зсувів, 
підтоплень, карсту, просідань тощо, повідомлення про які стають все частішими. У 
районах шахтного видобутку значні площі зайняті териконами. Терикони забруд-
нюють землі, ґрунтові води, а під час горіння забруднюють повітря. Під час видобу-
вання вугілля відкритим (кар’єрним) способом із сільського господарства вилуча-
ють великі площі родючих земель.

Отже, основною причиною росту концентрації вуглекислого газу в атмосфері є 
спалювання викопного палива для виробництва енергії. Сьогодні у такий спосіб ви-
робляють понад 90 % енергії, споживаної людиною. Щороку людство спалює таку 
кількість викопного палива, яку створювала природа більш ніж мільйон років.

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ЕНЕРГІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ 
ЗМІНІ МІКРОКЛІМАТУ В УКРАЇНІ І СВІТІ ЗАГАЛОМ

Донська Л.В., Ярош Л.В., 
викладачі ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»
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 Якщо гази скупчуються в повітрі і змішуються з краплинами туману, то 
утворюється смог (в перекладі з англійської – «дим», «імла»). Отруйний туман сте-
литься землею на рівні органів дихання людини, що є особливо небезпечним. Осо-
бливо часто смог виникає у великих містах.

Дуже небезпечні забруднення повітря сполуками сірки і азоту. Сполучаючись 
з водяною парою, вони повертаються на землю у вигляді кислотних дощів. Такі 
дощі випадають іноді за тисячі кілометрів від місця свого утворення. Вони шкодять 
здоров’ю людей, гублять ліси, забруднюють ґрунти. Учені  вважають, що забруд-
нення атмосфери хімічними речовинами руйнує тонкий озоновий шар. У ньому 
утворюються своєрідні «дірки». Найбільша озонова «дірка» виявлена над Антар-
ктидою. Це небезпечно для всього живого на Землі.

Так, для своїх потреб люди спалюють мільйони тонн різних видів палива. 
При цьому в атмосферу виділяється вуглекислий газ. Його кількість поступово 
збільшується. І він починає діяти як парник: до Землі пропускає проміння, яке 
нагріває поверхню, а тепло від земної поверхні – «не випускає», перешкоджаючи 
його розсіюванню у космосі. Це і призводить до підвищення температури тропо-
сфери. Таке явище вчені назвали парниковим ефектом. Є припущення, що через 
парниковий ефект середньорічна температура повітря тропосфери підвищиться на 
10° на всій Землі. Таке відхилення називають глобальним потеплінням. Але навіть 
таке незначне, на перший погляд, потепління може мати значні наслідки. Найпер-
ше, посилюється танення льодовиків. Це призведе до підняття рівня Світового оке-
ану. Тоді приморські низовини, де живуть люди, будуть затоплені водою.

Смог, кислотні дощі, озонові «дірки», парниковий ефект і глобальне потепління – 
це лише окремі приклади «реагування» атмосфери на дії людей. Нині їх масштаби 
зросли настільки, що сама атмосфера вже потребує захисту від людини.

Приклади негативного впливу на екологію можна перерахувати ще. Тому 
доцільно використовувати відновлювальні джерела енергії.

Біоенергетика в Україні має широкий спектр сировинних ресурсів, які можна 
використовувати як шляхом прямого спалювання, так і для виробництва біогазу, 
біодизелю, біоетанолу, твердих паливних брикетів тощо.

Це і відходи лісового господарства, сільгоспгосподарства, побутові відходи і, 
нарешті, спеціально вирощувана біомаса, зокрема – ріпак, сприятливі умови для 
вирощування якого є в багатьох регіонах України.

Вітроенергетика на сьогодні є найбільш розвиненим видом відновлюваних дже-
рел енергії в Україні. Україна має власні розробки вітроенергетичних установок та 
власне промислове виробництво.

Головним стримуючим фактором розвитку вітроенергетики в Україні  є  низька  
техніко-економічна  ефективність  вітроенергетичних установок, що не дозволяє їй 
конкурувати на рівних з традиційними видами   енергії.   Цьому   сприятиме   за-
провадження,   так   званого, «зеленого» тарифу.

Сонячну енергію в Україні сьогодні використовують для гарячого водопостачан-
ня, опалення з використанням сонячних колекторів та виробництв електроенергії 
на основі фотоелектричних перетворювачів.

Сонячні колектори випускають підприємства України, вітчизняні фотоелектричні 
установки тільки починають виходити на ринок, хоча відчувається гостра потреба 
в сировині за прийнятною ціною. Потрібна державна підтримка для відродження 
існуючого в країні потенціалу з виробництва сонячного кремнію (раніше 10 % 
світового виробництва було в Україні).



До 2020 р. заплановано ввести в дію 4 сонячні електростанції, загальна потужність 
яких складатиме 77 МВт.

Геотермальна енергетика є досить перспективним джерелом енергії для 
України. Найбільш сприятливі умови для використання геотермальних вод існують 
у Закарпатті, але навіть в цьому регіоні використовують не більше 2 % потенціалу. 
Геотермальні води можуть бути використані для опалення та гарячого водопоста-
чання.

Відновлювальна енергія є чистою, доступною, внутрішньою та ефективно 
нескінченною. Вона не виробляє викидів і призводить до більш чистого повітря та 
води для всіх. Відновлювальна енергетика створює робочі місця.

Державні програми мають сприяти відновлюваним джерелам енергії, таким 
як біомаса, малі гідроелектростанції, вітрова енергія, сонячна термальна і соняч-
на фотоелектрична, геотермальна енергія, припливно-відпливна, хвильова й інша 
океанічна енергія, а також розвитку програм у заохоченні ефективнішого викори-
стання енергії в усіх секторах, інвестування в збереження енергії, створенні умов для 
підвищення  енергоефективності.

Відповідно до Плану проведення наукових конференцій з проблем вищої 
освіти і науки  в  системі  Міністерства  освіти  і  науки  України  на  2018 рік 
заплановано проведення Міжнародної конференції «Роль аграрних навчаль-
них закладів у формуванні механізмів розвитку сільської кооперації сільських 
територій». 

Під час роботи конференції передбачено пленарне засідання та робота 4-х тема-
тичних панелей, а саме:

1. Розвиток кооперативів в умовах децентралізації: освітній та кадровий 
аспект.

2. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку сільської кооперації.
3. Кооперація як інструмент розвитку соціальної інфраструктури села.
4. Міжнародний досвід сільської кооперації: уроки для України.
До участі в конференції будуть залучені представники державних органів вла-

ди, наукових установ, закладів освіти, асоціацій, громадських, міжнародних  
організацій, ЗМІ тощо.

Конференція відбудеться 23–24 жовтня у Науково-методичному центрі 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 
«Агроосвіта» (Київ, вул. Смілянська, 11).
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Запрошуємо до участі
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Актуальність теми. Свинарство вважається  швидкостиглою галуззю  і є однією 
з пріоритетних галузей розвитку тваринництва в Україні, що  перш за все відіграє 
важливу роль у забезпеченні населення продуктами харчування. За умов складної 
епізоотичної ситуації у світі  не виключенням щодо хвороб свиней, особливо та-
ких, як африканська чума, класична чума, репродуктивно распіраторний синдром, 
парвовірусна інфекція, цирковірусна інфекція, епідемічна діарея, є і Україна. 
Епізоотологічний аналіз та прогнозування ситуації щодо цих особливо небезпеч-
них інфекційних хвороб свиней, на превеликий жаль, має доленосне для галузі 
свинарства значення, оскільки зазначені хвороби не просто загрожують економіці 
окремих свиногосподарств, але й за вимогами СОТ можуть знищити свинарство на 
регіональному і навіть  на національному рівні.

Матеріали та методи. Клінічний і патологоанатомічний матеріал досліджували 
вірусологічно  за загальноприйнятими  методиками з використанням переще-
плюваних ліній культур клітин РК-15, Mark-145, ПТП з наступною ідентифікацією 
вірусів у реакції імунофлуоресценції (РІФ), імунопероксидазним методом на куль-
туральному моношарі (ШМ), РЗГА (ПВІС), РПГА (ХА, КЧС, ЦВС-2, РРСС) в умовах 
лабораторії вивчення хвороб свиней ННЦ «ІЕКВМ».

 Для виявлення генетичного матеріалу таких збудників, як вірус РРСС, ЦВС-2, 
ХА, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma haemosuis, використовували моле-
кулярно-генетичний метод в умовах лабораторії молекулярної епізоотології та 
діагностики ННЦ «ІЕКВМ». Одержані результати статистично опрацьовували з ви-
користанням спеціальних комп’ютерних програм «EpiInfom-2000» та «Excel-2003» 
з розрахунком середнього арифметичного (М), стандартної помилки (м) та рівня 
достовірності (Р) за методом Фішера й Стьюдента.

Результати дослідження. Аналізуючи сучасну епізоотичну ситуацію в Україні, 
виявлено, що  над свинарської галуззю нависла ще одна  загроза, яка несе не менші 
економічні збитки,  ніж АЧС. Це майже аналогічна нова інфекційна проблемна 
хвороба – епідемічна діарея свиней (ЕДС). ЕДС реєструється у вигляді ензоотії, 
захворюваність складає від 55 до 100%, летальність – 50–100%.   Незадовільні 
умови годівлі та утримання, повна відсутність у кормах вітамінів та незамінних 
амінокислот, різкі коливання температури в зовнішньому середовищі, порушен-
ня мікроклімату та низка інших стресових факторів  провокують тяжкий прояв 
клінічних  ознак. У зв’язку з цим,  ветеринарні  фахівці відносять ЕДС до фактор-
них захворювань.

Серед свинопоголів’я,   яке утримується в господарствах різної форми власності 
Харківської області, головною клінічною ознакою хвороби у поросят є водяниста 
діарея, яка   часто супроводжується блювотою, пригніченням апетиту, дегідратацією 
організму. ЕДС вражає свиней всіх вікових груп. Спостерігаються випадки захво-
рювання серед дорослих свиней, які одужують протягом 6 діб. Серед свиноматок 
на різних стадіях супоросності виникають аборти. Інкубаційний період у поросят 
1–10-добового віку триває 25–40 годин, у більш дорослих – до 3–5 діб. Найтяжче  
проявляється  хвороба у 1–6-добових поросят. Клінічні ознаки хвороби у поросят 
цієї вікової групи можуть суттєво відрізнятися в різних господарствах і навіть у 

ЕПІДЕМІЧНА ДІАРЕЯ — ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО 
СВИНАРСТВА У ГОСПОДАРСТВАХ СХІДНОГО РЕГІОНУ 

УКРАЇНИ

Северин Р.В., канд. вет. наук, доцент, 
Гонтарь А.М., канд. вет. наук, доцент, 
Харківська державна зооветеринарна академія



АгроТерра  1(4)’2018Наука

78

гніздах однієї ферми. Розвивається сильна дегідратація організму і загибель поро-
сят настає протягом 3 діб. Джерелом вірусу є хворі тварини, перехворілі на ЕДС  
свині та безсимптомні носії. Вірус ЕДС можна виявити в кишечнику вже через 1–3 
доби після зараження. Більшість вірусу виділяється в навколишнє середовище у 
перші 7 діб після інфікування тварин. Спостерігалися випадки наявності вірусу в 
кишечнику свиней до 35 діб після  зараження. У неблагополучних господарствах 
антиген збудника виявляли у 84 % проб фекалій від поросят з діареєю. При первин-
ному занесенні високовірулентного збудника в благополучне щодо ЕДС господар-
ство захворювання  проявлялося  гостро і типово, протягом 4–12 діб захворювали  
всі свині. Як правило, в невеликих племінних господарствах епізоотія перебігає до-
статньо швидко, але на відгодівельних фермах існує тривалий час, що пов’язано 
з постійним надходженням нового поголів’я. Патогенність збудника залежить від 
віку  уражених тварин. У більшості господарств найбільш чутливими виявились по-
росята 2–5-добового віку, які гинули на 2–4 добу після зараження. У поросят більш 
старшого віку (більше двох тижнів) захворювання  проявлялося  у легкій формі (чи 
не проявлялося) і закінчувалося одужанням.

Незважаючи на те, що інфекція відома давно, специфічного лікування досі не 
розроблено. Заходи, які проводять під час спалаху, в основному загальновідомі. 
Свині із діареєю повинні мати вільний доступ до води і утримуватись від корму 
1–2 доби. На жаль, практичній ветеринарній медицині в Україні неможливо запро-
понувати вітчизняний імунобіологічний засіб  у зв’язку з його відсутністю. Тому 
перспективними є як моніторингові дослідження епізоотичної ситуації щодо ЕДС 
в інших країнах, так і проведення діагностичних досліджень у підозрілих випадках. 
З лабораторних методів діагностики переважно використовують ПЛР (полімеразна 
ланцюгова реакція) в режимі реального часу і ІФА (метод імуноферментного 
аналізу) для виявлення вірусу ЕДС,  ІФА для визначення антитіл до коронавірусу 
епізоотичної діареї свиней. Диференційна діагностика ЕДС досить проблематич-
на. Через те, що за клінічними ознаками, епізоотологічними особливостями та 
навіть патологоанатомічними змінами епідемічна діарея свиней дуже подібна до 
трансмісивного гастроентериту, єдиним ефективним методом розрізнити ці дві 
хвороби є проведення антигенної діагностики. Окрім цього, ЕДС слід відрізняти від 
ротавірусної та ентеровірусної інфекції, ешерихіозу, а також класичної чуми сви-
ней, сальмонельозу та лептоспірозу, які можуть перебігати з подібною клінічною 
картиною.

Значна кількість даних результатів лабораторних досліджень вказує, що 
епідемічна діарея свиней циркулює серед усього поголів’я свиней, але як 
моноінфекція реєструється у 10–13% випадків, а у більшості тварин її збудник 
обов’язково виявляли у асоціаціях з іншими інфекційними агентами: ЦВС-2 (10%), 
РРСС (15 %), ентеробактеріями (17%), пастерелами (31%), мікоплазмою (27%). Для  
пригнічення  секундарної бактеріальної мікрофлори рекомендується застосовува-
ти антибіотики, що додаються в воду або корм. Непогані результати дає застосу-
вання дитетрацикліну, егоцину LA,  окситетрацикліну,   апраміціну, триметопри-
му. Іноді непоганий ефект отримують від лінкоміцину гідрохлориду, родотиуму, 
тілану, тілозину, сульгіну або тіамуліну залежно від  чутливості  вторинної умовно-
патогенної мікрофлори. 

Перспективи. Оскільки в Україні не розроблені засоби специфічної профілактики 
цього захворювання, в майбутньому перспективним є  створення високоефективної 
вакцини, яка буде альтернативою зарубіжним вакцинам. 
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Сільське господарство посідає важливе місце в економіці країни: створює робочі 
місця, забезпечує населення продуктами, а підприємства – сировиною. Україна має 
потужний потенціал розвитку сільського господарства як однієї з основних конкурую-
чих галузей світового ринку. Проте, незважаючи на реформування аграрних та земель-
них відносин, аграрна сфера економіки України функціонує недостатньо ефективно. 
Проявляється це, насамперед, у тому, що вона неспроможна належним чином гаранту-
вати продовольчу безпеку населенню. Україна залишається продовольчо залежною по 
окремих продуктах харчування від інших країн світу. Таку ситуацію зумовлено різними 
чинниками, в тому числі і результатами недосконалої державної політики. Нині аграр-
на сфера України має чимало проблем: інвестиційні, інноваційні, екологічні, виробничі, 
соціальні, суспільні, а також проблеми торгівлі і споживання. Саме зазначені проблеми 
потребують невідкладного вирішення та особливої уваги з боку аграрної політики. 

Актуальність дослідження особливостей розвитку інноваційної діяльності 
аграрних підприємств зумовлена посиленням конкурентної боротьби на ринку 
сільськогосподарської продукції та інтеграцією України в міжнародний економічний 
простір, що зумовлює необхідність формування інноваційно-інвестиційної моделі 
розвитку. Інноваційна діяльність є цілеспрямованим функціонуванням суб’єкта щодо 
створення, впровадження у виробництво і просування на ринок нових ефективних 
продуктів, науково-технологічних та організаційно-управлінських досягнень НТП, які 
приносять прибуток. Без інноваційних процесів не зможуть відбуватися структурні пе-
ретворення, динамічне економічне зростання і виведення економіки України на шлях 
сталого розвитку.

Метою нашого наукового дослідження було вивчення особливостей здійснення 
інноваційних процесів для розвитку аграрних підприємств і розробка, на цій основі, 
відповідних засобів стимулювання інноваційної діяльності для максимального викори-
стання ресурсного потенціалу аграрних підприємств. 

Регулююча роль державної політики у функціонуванні аграрної сфери над-
звичайно важлива, це підтверджує практика розвинутих країн світу. Її зумовлено 
стратегічною необхідністю гарантування продовольчої безпеки країни, підвищенням 
конкурентоспроможності аграрних виробників на внутрішньому і зовнішньому рин-
ках і створенням умов для розвитку сільських територій. Держава виконує регулюючі, 
координуючі і контролюючі функції, розробляє стандарти господарювання. Ефективна 
державна аграрна політика дозволяє вирішувати разом з економічними й екологічні, 
соціальні та демографічні проблеми.

Потреба галузей аграрної сфери у науково-технологічних та інноваційних розробках 
зумовлюється зростанням попиту на якісні конкурентоспроможні вироби, продукцію 
і послуги, що вимагає модернізації, реконструкції та перебудови всієї аграрної сфери.

Інноваційна діяльність – це системний процес, що забезпечує постійне вдосконален-
ня виробництва як результат освоєння нових знань, її мета − впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, що вимагає гнучкого 
підходу до використання вже сформованого ресурсного потенціалу та постійного його 
оновлення з урахуванням нових технологічних вимог (рис. 1).

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сухецька Крістіна Вікторівна, 
E-mail: suheckaakristina@gmail.com
Освіта. Уманський національний університет садівництва, факультет менедж-
менту.  Курс (рік навчання) – 3. «Мої інтереси в навчанні пов’язані з вивченням 
інноваційних процесів в аграрному секторі України та способами їх вдосконалення».

Науковий керівник Пітель Н. Я., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту 
Уманського національного університету садівництва

У рамках ХХ Зльоту студентських лідерів аграрної освіти (6–8 червня 2018 р.) 
відбувся конкурс «Стратегічний розвиток аграрного сектору – бачення молодих 
українських спеціалістів». Пропонуємо інноваційні проекти переможців конкурсу
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Ресурсний потенціал аграрних підприємств

Система екологостабілізуючих та ґрунтоохоронних 
заходів та формування екологічно чистих агрозон

Інноваційна діяльність

Нова техніка 
і технології

Міжгалузеві
зв’язки

Вироб-
ництво

Стимулю-
вання

інноваційної
діяльності

Зберігання
та транспор-

тування

Реалізація
продукції

Біологічне
землеробство

Ресурсо-
ощадні

технології

Продуктові
інновації

Рис. 1. Вплив інноваційної діяльності на розвиток ресурсного
 потенціалу аграрних підприємств

Нами було проаналізовано обсяги державного фінансування інноваційної 
діяльності за джерелами та хід упровадження інновацій на промислових 
підприємствах (рис. 2–3).

За наведеними даними простежується мінлива тенденція росту загальної суми 
витрат на інноваційну діяльність. Із 2011 р. відбувалося суттєве скорочення витрат на 
фінансування інновацій, і лише із 2014 р. можна помітити тенденцію до росту. Упро-
довж 2014–2016 рр. загальний обсяг фінансування виріс у 3 рази (із 7696 до 23230 тис. 
грн), при цьому витрати за рахунок власних коштів збільшилися в 3,4 раза. Проте цих 
витрат дуже мало для стимулювання інноваційних процесів.

Упровадження інновацій на промислових підприємствах також відбувалося за 
нестійкою тенденцією. Питома вага підприємств, що впроваджували інновації протя-
гом досліджуваного періоду, є незначною, максимум – 16,6 % від загальної кількості. У 
2014 році питома вага підприємств, що впроваджували інновації, скоротилася на 1,5 
пункти порівняно з 2013 роком. Проте після економічно складного періоду, почина-
ючи із 2015 року, спостерігається невелике поліпшення інноваційної активності серед 
підприємств (на 3,1 % порівняно з 2014 роком). За аналогічний період із 2010 по 2015 рр. 
частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі скоротилася на 2,4 пункти.

Рис. 2. Джерела фінансування інноваційної діяльності, тис. грн*
*за матеріалами Державної служби статистики України
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З метою пошуку дієвих засобів та інструментів стимулювання інноваційної 
діяльності в аграрній сфері України нами досліджено світовий досвід інноваційних 
процесів. За його результатами найбільше коштів на дослідження і розробки 
виділяють США. Згідно з даними рейтингу Global Competitiveness Index, країна 
кожного року витрачає на науку $405 млрд (до 2,7 % ВВП). Другу позицію займає 
Китай, у якого обсяги фінансування науково-дослідницької діяльності перебува-
ють на рівні $338 млрд на рік (2,1 % ВВП за паритетом купівельної спроможності). 
Японія виділяє на інновації $160 млрд (3,67 %). Для порівняння: в Україні за 2015-
й із бюджету було спрямовано на підтримку досліджень $612 млн (0,8 % ВВП). А 
за загальною кількістю інвестицій у наукові дослідження наша країна посіла 76-те 
місце у світі. Зважаючи на рівень розвитку аграрної сфери у зазначених країнах, 
вітчизняна аграрна політика має враховувати позитивний міжнародний досвід для 
стимулювання інноваційних процесів в аграрному секторі. 

Для детального аналізу засобів стимулювання інноваційних процесів нами було 
виокремлено дві країни із високими показниками та успішним досвідом у цій сфері 
(США і Японія) (табл.1).

Політика кожної із досліджених країн-лідерів світової економіки у сфері 
інновацій відзначалась окремими еволюційними (причинно-наслідковими) змінами 
та революційними кроками. На ефективність процесу активізації інноваційної 
діяльності в різних країнах світу різним чином впливають окремі фактори 
зовнішнього і внутрішнього середовища, що спричиняє значну диверсифікованість 
механізмів державної підтримки та унеможливлює його уніфікацію.

У сучасних процесах євроінтеграції Україна має адаптувати власну аграрну 
політику для стимулювання розвитку сільського господарства та підготовки аграрної  
сфери до вимог ЄС. Це потребує вирішення великої кількості завдань, а саме: забез-
печення конкурентоспроможності національної економіки та підвищення темпів її 
зростання; підвищення соціальних та екологічних стандартів і вирішення проблем, 
які мають місце в цих сферах; підвищення експортного потенціалу країни та гаран-
тування їй економічної безпеки тощо. Одним із шляхів вирішення цих завдань є 
формування та запровадження інноваційної моделі розвитку. 

Сучасна інноваційна політика України в умовах децентралізації регіонів має перед-
бачати чітке розмежування функцій між загальнодержавним і регіональним рівнем. 
Нами було проаналізовано інноваційний потенціал регіонів України (табл. 2).

Рис. 3. Аналіз упровадження інновацій на промислових підприємствах
*за матеріалами Державної служби статистики України
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Таблиця 1
Засоби стимулювання інноваційних процесів у США і Японії

США Японія
Суб’єкти інноваційного 

процесу
Види стимулювання

Науково-дослідні 
організації

Виключення до 20% витрат 
на науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські 
роботи (НДДКР), 
пов’язаних з основною 
діяльністю, із суми оподат-
ковуваного доходу

20% податкової знижки 
на приватні інвестиції в 
НДДКР

Венчурний бізнес та інші 
джерела фінансування

1. Немає податку на орен-
ду для венчурних фірм.
2. Зменшення податку на 
прибуток для організацій 
із цінними паперами вен-
чурних структур.
3. Гарантовано 
адміністрацією у справах 
малого бізнесу (АМБ) до 
90 % повернення вкладе-
ного у венчурний бізнес 
приватного капіталу.
4. Надання АМБ субсидій 
венчурному бізнесу.
5. Обов’язкове виділення 
федеральними 
відомствами коштів на 
фінансування венчурного 
бізнесу зі свого бюджету.
6. Згідно із законодав-
ством США, у разі вартості 
проектів більше ніж 100 
тис. дол. обов’язкове за-
лучення венчурних фірм 
до виконання масштабних 
інноваційних проектів.
7. Пільгове оподаткування 
до 20 % приросту витрат 
на НДДКР венчурних фірм

1. Пільговий податок 
на прибуток венчурних 
підприємств (30% проти 
42 % – звичайний).
2. Пільгові кредити венчур-
ним фондам (відсоткова 
ставка – 5-6 % річних).
3. Гарантоване повернен-
ня (до 80 %) коштів, які 
були вкладені у венчур-
ний бізнес урядовими 
організаціями.
4. Звільнення від оподатку-
вання відрахувань, що над-
ходять до страхових фондів 
захисту від ланцюгових 
банкрутств.

Підприємства, які 
ініціюють та здійснюють 
інноваційні зміни

1. Пільгове оподаткуван-
ня фірм, що здійснюють 
НДДКР.
2. Пільгове оподаткування 
до 20 % витрат компаній на 
програми фундаменталь-
них наукових досліджень. 
3. Пільговий режим 
амортизаційних 
відрахувань.
4. Надання інвестиційного 
податкового кредиту

1. Отримання до 2 млн 
йєн субсидій із державних 
фондів.
2. Відшкодування ма-
лим інноваційним 
підприємствам половини 
відсоткової ставки за вико-
ристання кредиту.
3. Стимулювання малих 
інноваційних підприємств 
через об’єднання в коопе-
ративи.

82
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Таблиця 2
Класифікація регіонів України за рівнем інноваційного потенціалу

Група і рівень
інноваційного

потенціалу

Регіони, що входять до 
групи

Характеристи-
ка активізації 
інноваційного 

потенціалу
Перша група
(високий
інноваційний
потенціал)

Міста: Київ, 
Дніпропетровськ, 
Запоріжжя.
Регіони: Київський,  
Дніпро, Запорізький, 
Харківський, Одеський

Регіони з інноваційною 
самодостатністю, можуть 
забезпечувати найбільш 
ефективне вкладення 
державних інвестиційних 
ресурсів у розвиток їх 
інноваційного потенціалу 
за умов розробки ком-
плексу заходів державної 
підтримки інноваційної 
діяльності на поточний й 
короткостроковий період. 
Можуть забезпечувати 
інноваційною продукцією 
не тільки внутрішній, а й 
зовнішній ринок

Друга група (середній 
інноваційний потенціал)

Регіони: Закарпатський, 
Миколаївський

Регіони, які потребують 
певних витрат, фінансових 
ресурсів, пільгового опо-
датковування, а також роз-
робки комплексу заходів 
державної підтримки 
інноваційної діяльності не 
тільки на поточний і ко-
роткостроковий період, а й 
на довгострокову перспек-
тиву. Здатні забезпечувати 
інноваційною продукцією 
внутрішній ринок і частко-
во зовнішній.

Третя група
(низький
інноваційний
потенціал)

Регіони: Херсонський, 
Вінницький, Житомир-
ський, Івано-Франківський, 
Кіровоградський, 
Львівський, Полтавський, 
Рівненський, Сумський, 
Чернігівський

Регіони, які потребують ве-
ликих фінансових ресурсів 
і розробки спеціальних 
заходів державної 
підтримки інноваційної 
діяльності в перспективі.
Мета – часткове забез-
печення інноваційною 
продукцією на 
внутрішньому ринку

Четверта група
(дуже низький,
або відсутній
інноваційний
потенціал)

Регіони: Волин-
ський, Хмельницький, 
Тернопільський, Черкась-
кий, Чернівецький

Регіони, що потребують 
дуже великих фінансових 
витрат, розробки особли-
вих індивідуальних заходів 
державної підтримки 
поетапного розвитку 
інноваційної діяльності



Таблиця 3
Пріоритетні інноваційні напрями розвитку аграрної сфери України

Напрям Комплекс дій
Створення нових продуктів на базі 
сільськогосподарської сировини, зокрема біогазових 
комплексів, для тваринництва в пріоритеті − створення 
нових кормових міксів, контроль і діагностування за-
хворювань, виробництво вітамінів, зниження людського 
фактора у виробництві
Картографія, аналіз земельного банку: розміри ділянок, 
структура ґрунтів, кількість опадів, попередні культури, 
історія обробки, метеорологічна історія і багато іншого, 
у тваринництві — це збір, зберігання, обробка й аналіз 
даних про поголів’я

Наприклад, технологія приготування харчових 
продуктів за допомогою Pulsed Electric Fields (PEF). Це 
дуже швидка обробка за низьких температур, альтер-
натива пастеризації для термічно чутливих продуктів 
харчування
Це означає точне годування, контроль мікроклімату, 
збір інформації про стан здоров’я і рухливість тварин. 
Розумними можуть бути і поля, на які вносять добрива 
та засоби захисту рослин за допомогою дронів, упро-
ваджують розумну іригацію й інші фантастичні речі
З одного боку – максимально економно використову-
вати традиційні енергоресурси, а з іншого — переро-
бляти відходи виробництва в біогаз, ретельно очищати 
технологічну воду, знижувати кількість викидів в атмос-
феру і впроваджувати максимально екологічні види 
упаковки
Аукціони, побудовані на блокчейн-технологіях і смарт-
контрактах, автоматизація митного оформлення та 
отримання дозволів, онлайн-аналіз 
і порівняння, автоматизований обмін ресурсами між 
контрагентами для запобігання накопиченню неліквіду

Охоплює все, що пов’язано з цифровою 
трансформацією агробізнесу: управління кадрами, 
документообіг, фінансовий облік і аналіз, бухгалтерія, 
управлінська звітність, довідкові служби

АгроТерра  1(4)’2018Інноваційні проекти молодих

Наведені дані засвідчують, що всі регіони України за інноваційним потенціалом 
поділяють на чотири групи. Перша група не потребує допомоги в інноваційній 
сфері, а сама може виступати інвестором для інших груп. Що стосується другої гру-
пи, то ситуація на досить задовільному рівні. Розглядаючи третю та четверту групи 
регіонів, то варто зазначити, що саме вони потребують чималих інвестицій для роз-
витку та посилення інноваційних процесів.

Розвиваючи іноваційний потенціал аграрної сфери економіки України, 
вітчизняна агрополітика має формувати регіональну інфраструктуру інноваційної 
й науково-технічної діяльності як цілісний багатофункціональний комплекс. Для 
цього необхідно забезпечити на загальнодержавному рівні:

1) створення інформаційної бази інноваційної діяльності;
2) експертизу інноваційних програм і проектів;
3) контроль фінансово-економічного забезпечення інновацій;
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4) виробничо-технологічну підтримку;
5) контроль за сертифікацією наукоємної продукції;
6) просування розробок на внутрішній та зовнішній ринок;
7) підготовку й перепідготовку кадрів;
8) координацію й регулювання розвитку науково-технічної й інноваційної 

діяльності.
Україна має абсолютно всі природно-кліматичні можливості, щоб стати 

провідною аграрною країною: площа земельних угідь, родючі ґрунти та інше. Тому 
аграрна сфера України має залучати пріоритетні інноваційні напрями, що дадуть 
можливість максимально використати потужний потенціал галузі (табл. 3).

Таким чином, проведене дослідження вказує на виняткову актуальність стиму-
лювання інноваційних процесів в аграрному секторі України. При цьому доцільно 
використати позитивний світовий досвід провідних високорозвинених країн світу. 
В основі аграрної політики України доцільно застосовувати такі засоби стимулю-
вання інновацій:

1) Для науково-дослідних організацій – виключення до 20% витрат на НДДКР, 
пов’язаних з основною діяльністю, із суми оподатковуваного доходу.

2) Для венчурного бізнесу – обов’язкове виділення регіональними відомствами 
коштів на фінансування венчурного бізнесу зі свого бюджету; звільнення від опо-
даткування відрахувань, що надходять до страхових фондів захисту від ланцюгових 
банкрутств; гарантоване повернення (до 80 %) коштів, які було вкладено у венчур-
ний бізнес урядовими організаціями.

3) Для підприємств, що ініціюють та здійснюють інновації: стимулювання 
інноваційних підприємств через об’єднання в кооперативи; пільгове оподаткуван-
ня до 20 % витрат на програми фундаментальних наукових досліджень; надання 
інвестиційного податкового кредиту.

Зазначені засоби стимулювання інноваційних процесів сприятимуть більшій 
інноваційній активності вітчизняних підприємств аграрної сфери. Це дозволить 
посилити їх позиції на ринку, адже нині інновації – це основа прибутковості та 
конкурентоздатності. 

Аграрний сектор є важливою  стратегічною галуззю економіки України, 
проте зарегульованість процесів всередині галузі, застаріле законодавство та 
невідповідність українських стандартів якості продукції міжнародним гальмують 
розвиток галузі. Важливою проблемою сектору лишається значна перевага ек-
спорту сировини порівняно з експортом готової продукції. Це скорочує робочі 
місця в Україні, збільшує потребу внутрішнього ринку в імпорті. Також досі діє 
мораторій на продаж землі – чи не найважливіше питання, яке на сьогоднішній 
день є найбільш цікавим для обговорення серед урядовців та науковців. Оскільки 
існує низка проблем щодо подальшого розвитку аграрного сектору, необхідно 
сформувати стратегічний план, який включатиме комплекс інтелектуальних зусиль 
та рішень, які дають змогу оптимізувати перехід із сьогодення в бажане майбутнє. 

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ – 
БАЧЕННЯ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ

Довга Є.О., студентка  4-го курсу землевпорядного факультету

Науковий керівник  Малахова С. О., канд. екон. наук, в. о. доцента,
Львівський національний аграрний університет
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В ході аграрної реформи у листопаді 2015 року Національною радою реформ було 
схвалено Єдину комплексну стратегію та план дій розвитку сільського господар-
ства та сільських територій в Україні на 2015–2020 роки, розроблену Міністерством 
аграрної політики спільно з експертами з Агентства США з міжнародного роз-
витку USAID, Світового Банку, Продовольчої та сільськогосподарської організації 
Об’єднаних Націй, Європейського банку реконструкції та розвитку, Організації 
економічного співробітництва та розвитку та інших. Основною метою стратегії 
є створення організаційно-економічних умов для ефективного розвитку аграр-
ного сектору на основі єдності економічних, соціальних та екологічних інтересів 
суспільства для стабільного забезпечення населення країни якісним, безпечним, 
доступним продовольством та промисловості – сільськогосподарською сировиною. 
Згідно з прийнятою стратегією Урядом визначено наступні пріоритети реформи:

▪ створення стабільної правової системи, що відповідає міжнародним і
європейським стандартам, зокрема шляхом виконання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС;

▪ проведення земельної реформи;
▪ реформування Мінагрополітики, державних підприємств, установ та

організацій, що належать до сфери управління;
▪ створення системи продовольчої безпеки;
▪ раціоналізація і усунення існуючих недоліків системи оподаткування;
▪ розвиток агропродовольчих ланцюгів доданої вартості;
▪ сприяння розвитку сільської місцевості, сільських територіальних громад і

всієї економіки сільських територій;
▪ підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств за

допомогою лібералізації торгівлі, скорочення трансакційних витрат, спрощення 
процедур торгівлі та сприяння експорту;

▪ реформування і оптимізація державних науково-дослідних установ та закладів
освіти;

▪ захист довкілля та управління природними ресурсами.
На сьогоднішній день ми бачимо як  позитивні, так і негативні зміни у розвитку

цієї галузі. Приємно усвідомлювати, що протягом останніх 5 років аграрний сектор 
економіки України підтримує тенденцію до зростання. Частка у валовій доданій 
вартості країни становить 13% при використанні основних засобів вартістю понад 
100 млрд грн. Галузь є однією з  основних бюджетоутворювальних сфер економіки 
та займає друге місце у товарній структурі експорту (близько 40%). Також АПК − 
основне джерело надходження валюти в Україну та ключовий фактор у підтриманні 
торговельного балансу. Станом на сьогодні можна виділити перелік завдань, які 
були вирішені згідно з запропонованою Урядом стратегією розвитку аграрного сек-
тору, а саме:

• спрощено процедури реєстрації договорів оренди землі і подовжений термін
їхньої дії;

• відмінено або обмежено дію близько 30-ти дозвільних документів;
• створено Держпродспоживслужбу (ДПСС), (квітень 2015 року);
• уряд затвердив порядок, згідно з яким буде відбуватися щорічний розподіл

дотацій для сільгоспвиробників, на це у бюджеті 2017 року закладено 4 млрд грн 
(лютий 2017 р.);

• дозволено змішувати зерно на елеваторах (з 10.05.2017);
• у вересні 2017 р. на всіх підприємствах, що здійснюють виробництво, має

бути обов’язково введена система управління безпекою харчових продуктів НАССР 
(Hazard Analysis and Critical Control Point);
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Уже нині в сільському господарстві працюють майже 45 000 підприємств, з 
них близько 2500 — великих і середніх.  Та поки  рослинництво нарощує обсяги, 
вітчизняне м’ясо-молочне виробництво – у стані стагнації. Внаслідок цього, провідні 
компанії АПК займаються виготовленням рослинної продукції, частка якої в за-
гальному обсязі складає близько  69%. Діяльність лідируючих підприємств прино-
сить їм щорічно близько 8 млрд дол. доходу. Найбільшими агрохолдингами країни 
є: «Кернел», «UkrlandFarming», «Нібулон», «Миронівський хлібопродукт», «ViOil».

Але, проаналізувавши минулий 2017 рік, бачимо кардинальні зміни у 
законодавстві та масові акції протесту сільгоспвиробників. Пропоную виокремити 
такі основні проблеми:

1) Оподаткування у 2017 році.  1 січня 2017 року аграрії зустріли без «спецрежиму 
ПДВ», який діяв протягом 1998–2016 років і добре себе зарекомендував, натомість  
було запроваджено компромісний варіант – систему бюджетної дотації, спрямова-
ну на компенсацію галузям, орієнтованим переважно на внутрішній ринок: тварин-
ництво, овочівництво, ягідництво. Цей механізм ще називають «квазіакумуляцією 
ПДВ». На дану програму у держбюджеті поточного року було виділено 4 млрд гри-
вень, але, з причини відсутності з початку року нормативних актів, за якими мало 
відбуватись нарахування дотації, виплата її сільгоспвиробникам почалася лише з 
початку ІІ кварталу. Незважаючи на те, що програма «квазіакумуляції ПДВ» ви-
явилася чи не єдиною у 2017 році, яка була профінансована у повному обсязі, її 
ефективність була занижена наявними перевагами для великих агровиробників. 
Половину від загального бюджету державної підтримки за даним напрямом, а 
це біля 2 млрд грн, освоїли топ-10 найбільших отримувачів цього виду державної 
підтримки, які є виробниками курятини та свинини. При цьому біля 40% із 2,2 ти-
сяч потенційних отримувачів дотації отримали за рік, суми менші 100 тис. грн.

2) Масове блокування податкових накладних аграріїв. Ще один вагомий виклик, 
із яким зіткнулися сільгоспвиробники у 2017-му – це блокування податкових на-
кладних, у зв’язку із запуском з 1 липня автоматичної системи їх реєстрації. Мета 
автоматичної системи блокування податкових накладних полягає у виявленні 
фіктивних операцій купівлі-продажу, зокрема, за допомогою звірки товарів, які 
закуповує підприємство та які воно продає. Нова система фактично зупинила робо-
ту багатьох сільськогосподарських підприємств, вбачаючи в невідповідності товарів 
на «вході» (закупівля матеріалів виробництва, таких як добрива, насіння, ЗЗР) та 
«виході» (продаж готової сільськогосподарської продукції) спробу провести фіктивні 
операції. Проблема блокування реєстрації податкових накладних найгостріше по-
стала для агросектору в останній декаді серпня, коли сільгоспвиробники почали 
масово збувати зібраний врожай. Чергових коректив система блокування пода-
ткових накладних зазнала у змінах до Податкового кодексу України 7 грудня, коли 
парламент у другому читанні підтримав законопроект №6776-д. Законом, зокрема, 
передбачено призупинення до березня 2018 року скасування системи блокування 
податкових накладних. 

3) Земельна реформа. Цього року в інформаційному просторі все гучніше 
велися розмови щодо можливого скасування мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення, але в підсумку, 7 грудня 2017 року Верховна 
Рада продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначен-
ня ще на рік. В основному ведуться суперечки з питання: знімати чи не знімати 
мораторій на продаж земель с.-г. призначення. Насправді такий підхід є поверх-
невим і не враховує цілого кола проблемних питань, на які попередньо слід дати 
відповіді.

4) Системно не вистачає зерновозів. Основною перешкодою, що стояла на 
шляху реалізації експорту зернових у 2017/18 маркетинговому році, є логістична 
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складова. Попри запевнення Укрзалізниці, що проблему вдалося вирішити, 
від сільгоспвиробників з усієї України надходили численні звернення стосовно 
нестачі рухомого складу зерновозів, внаслідок чого неможливо планувати графік 
та забезпечувати виконання договорів по доставці Укрзалізницею зернових ново-
го врожаю в порти. Заявки на вагони забезпечувалися в кращому випадку на 40-
50%. Найгостріше дефіцит зерновозів відчувався в областях, що обслуговуються 
Львівською залізницею (Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська області) та 
Південно-Західною залізницею (Хмельницька область).

5) Монополія на ринку мінеральних добрив. Цього року в Україні збереглися 
високі ціни на добрива, що пояснюється в монополією на внутрішньому ринку, 
перш за все на ринку аміачної селітри, єдиним вітчизняним виробником якої є 
Група компаній Ostchem (належить Дмитру Фірташу). Без втручання держави та 
демонополізації ринку мінеральних добрив українські сільгоспвиробники і надалі 
потерпатимуть від високих цін на них. 

На сьогодні за даними бюджету України на 2018 рік мають місце певні зміни. За-
галом на потреби Міністерства аграрної політики і продовольства України та галузі 
на 2018 рік уряд виділив 13,4 млрд грн, із яких 6,3 млрд (1% від ВВП країни) грн — 
пряма підтримка сектору (фермерам — 1 млрд грн, дотації з бюджету — 2 млрд 
грн,  майже на здешевлення вітчизняної сільськогосподарської техніки —1 млрд грн 
та 2,3 млрд грн — тваринництво). Решта — кошти Мінагрополітики та дотичних до 
нього державних агропідприємств. Треба наголосити, що логіка розподілу коштів 
цього року трішки змінилася (видно із сум розподілу прямої підтримки), однак 
низка проблем аграрного сектору та жителів села знову залишилися «за бортом».  
З одного боку можна оцінювати даний проект позитивно, але стосовно фінансової 
підтримки фермерських господарств є запитання, адже ніхто з урядовців не уточ-
нив, як розподілятимуться кошти. Йтиметься про допомогу, пропорційну до 
площі земель чи поголів’я худоби, про кошти на конкретні проекти чи про пільгові 
державні кредити? 1 млрд грн — це лише 1/900 витрат бюджету, і ситуацію це не 
змінить. ЄС виділяє на підтримку АПК близько 50 млрд євро на рік. Натомість, 
уряд віддає перевагу агрохолдингам, які зазвичай отримують в рази більші суми.

Крім цього, в рамках бюджетного процесу була ухвалена норма, за якою експор-
терам технічних культур (соя, ріпак, соняшник) тепер уже не будуть відшкодовувати 
так званий експортний ПДВ. Це уже призвело до зниження закупівельних цін на 
відповідні культури, що позначиться на доходах виробників, тобто на фермерах. 

Без сумніву, аграрний сектор України має свої позитивні та негативні сторони, 
проте, аби знайти правильний підхід у вирішенні тих чи інших питань, варто загли-
битися у вивчення європейського досвіду та знайти його можливості у використанні 
в Україні:

● По-перше, заслуговують на увагу дії уряду Німеччини щодо підтримки 
пріоритетних напрямків агропродукції. Незалежно від правової форми фінансову 
підтримку можуть отримувати одноосібники, сімейні підприємства, кооперативи, 
компанії та приватні товариства сільського та лісового господарства, садівництва 
та рибництва, бджолярі, хмелевиробники, тваринники, а також підприємства 
торгівлі, переробки сільськогосподарської продукції, що освоюють виробництво 
продуктів за новими технологіями. Урядова підтримка передбачається у вигляді 
дотацій, доплат, субсидій, різних премій за рахунок консолідованих коштів з бюд-
жету ЄС. В кредитній системі важливе місце займають кооперативні банки, які по-
чали функціонувати в вигляді кредитозберігальних сільських кооперативів. У країні 
також діє програма стимулювання інвестицій, у рамках якої можна одержати 
пільгову державну позику: 1% річних у рахунок погашення 3,5% на будівництво жит-
лових будинків та інших споруд у сільській місцевості. В Україні на регіональному 

88



АгроТерра  1(4)’2018 Інноваційні проекти молодих

89

рівні нема подібних напрацювань, тому я вважаю, що використання такого досвіду 
має активізувати відроджувальні процеси в сільському господарстві України.

● По-друге, заслуговує на увагу державна програма розвитку сільських територій 
Швеції. Сучасний високий рівень розвитку сільського господарства Швеції ба-
гато в чому обумовлений ефективною діяльністю кооперативних формувань, що 
мають великий досвід. Кооперацією охоплені всі господарства країни. У сучасній 
структурі фермерської кооперації Швеції виділяються наступні типи об’єднань: 
виробничі, постачальницькі, збутові, з переробки агропродукції, закупівельно-
постачальницькі, кредитні й інші. Сільськогосподарські кооперативи Швеції ство-
рили промислову базу з переробки сільськогосподарської продукції. Їм належить 
практично вся молочна промисловість і основна частина м’ясної. Кожне фермерсь-
ке господарство одночасно пов’язано з декількома кооперативами. Одні з них за-
безпечують доставку сільськогосподарської сировини з ферм на кооперативні 
підприємства і збут готової продукції, інші забезпечують товаровиробників знаряд-
дями і засобами виробництва, треті надають кредити, четверті здійснюють вироб-
ниче обслуговування, яке включає також надання технічної допомоги, консультацій, 
інших виробничих послуг. Значна питома вага в сільськогосподарській кооперації 
Швеції належить постачальницьким кооперативам. Технічне обслуговування фер-
мерських господарств здійснюють у Швеції закупівельно-постачальницькі коо-
перативи, яким належить сітка майстерень, спеціалізований автотранспорт для 
технічного обслуговування, пункти з постачання запчастин. Останніми роками в ко-
оперативному русі Швеції зросла роль кредитних кооперативів, що забезпечують 
потреби сільськогосподарських виробників у кредитах. Кооперативи ведуть широ-
ку консультаційну діяльність, активно сприяють впровадженню новітніх досягнень 
науки.

● По-третє, заслуговує на увагу досвід розвитку сільських територій в Австрії,  
в основі якої лежить принцип «довготривалості» зростання сільгоспвиробництва, 
що означає якісне його зростання та поєднання малих, середніх і великих 
агропідприємств, сфери виробництва та послуг. Програма розвитку сільського го-
сподарства включає екологічно зорієнтоване сільське господарство; «довготривале» 
збереження цінних природних та культурних ландшафтів, водних ресурсів; поси-
лене використання відновлювальної сировини та енергоносіїв. Основними поло-
женнями програми є: підтримка сільських територій через субсидії; компенсація 
за тяжкі умови господарювання; встановлення квоти на молоко та національний 
захист молочного ринку; стимулювання експорту м’ясної та племінної худоби; 
проведення узгоджувальних комісій цін та доходів у відповідних інтеграційних 
ланках виробництва; залучення інвестицій для аграрних підприємств; підтримка 
молодих фермерів; позашкільна професійна освіта; покращення обробки, пере-
робки і збуту агропродуктів; підтримка навколишнього середовища, програм 
сільськогосподарських водних ресурсів; оновлення сіл; заходи по культурному 
ландшафту й інфраструктурі; сприяння розвитку туризму.

● Неможливо не згадати досвід розвитку аграрної сфери у Франції, де 
сільськогосподарські кооперативи сприяли не тільки розвитку аграрного вироб-
ництва, але й забезпечили перетворення країни в найбільшого в Європі та другого 
у світі (після США) експортера сільськогосподарської продукції. Розвиток аграр-
ного сектору Франції здійснюється під безпосереднім контролем держави, яка в 
своїй аграрній політиці дотримується  загальних принципів економічного регулю-
вання ЄС. У Франції кооперативи здійснюють кредитування фермерських госпо-
дарств, постачання засобів виробництва, заготівлю, переробку, зберігання і збут 
продукції, а також підготовку необхідних кадрів, надають консультації. Кредиту-
вання сільського господарства забезпечують основним чином кооперативні банки. 
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Кредити призначені для купівлі сільгосппідприємствами обладнання, худоби. От-
римують кредити з нижчою відсотковою ставкою.

Проаналізувавши досвід розвитку аграрного сектору в країнах ЄС, а саме у 
Франції, Австрії, Швеції та Німеччині, варто зазначити, що аграрні реформи в 
країнах ґрунтуються на  впровадженні ринкових засад організації і функціонування; 
деколективізації і приватизації; інституційній розбудові інфраструктур з збере-
женням певного компромісу щодо державного втручання в економіку. Проте, на 
мою думку, розвиток економічних процесів відродження має бути керованим, а 
його ефективність значною мірою залежить від здійснюваної державної політики. 
Нова економічна та соціальна система ведення агровиробництва має відповідати 
національним традиціям та інтересам щодо ефективного й сталого розвитку 
народногосподарської галузі. Використовуючи сучасні світові досягнення, слід вра-
ховувати національні особливості. 

Підводячи підсумки, можна виділити такі рекомендації щодо стратегічного роз-
витку аграрного сектору:

1. Стимулювання розвитку сільськогосподарського підприємництва, у тому 
числі дрібнотоварного, з метою інтенсифікації виробництва сільськогосподарської 
продукції, а також акцентування заходів державної аграрної політики на підтримці 
малозабезпечених категорій населення в частині задоволення їхніх потреб у про-
дуктах харчування;

2. Розвиток інфраструктури аграрного ринку з метою зниження втрат 
сільськогосподарської продукції в процесі її зберігання і транспортування, 
поліпшення цілорічного задоволення потреб споживачів у якісних і доступних про-
дуктах харчування за доступними цінами;

3. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності української продукції 
АПК та вітчизняних сільгоспвиробників, нарощування експорту і розширення 
географії поставок сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

4. Удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку аграрного сек-
тору економіки шляхом розроблення та затвердження стратегічних програмних 
документів за пріоритетними напрямами розвитку.
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Оскільки органічне виробництво стає все більш популярним і масовим в Україні, 
то все частіше у сільгоспвиробників виникають питання про можливі правові спо-
соби захисту права на ведення органічного землеробства від діяльності сусідніх або 
черезсмужних власників земельних ділянок або землекористувачів.

За Законом України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини» від 3 вересня 2013 року (з наступними змінами та допо-
вненнями), виробництво органічної продукції (сировини) визначається як вироб-
нича діяльність фізичних або юридичних осіб (в тому числі з вирощування та пере-
робки), яка виключає застосування хімічних добрив, пестицидів, ГМО, консервантів 
тощо і передбачає на всіх етапах виробництва застосування методів, принципів і 
правил, визначених цим законом для отримання натуральної (екологічно чистої) 
продукції, а також збереження і відновлення природних ресурсів.

Виробнича діяльність фізичних і юридичних осіб з вирощування та переробки 
органічної сільгосппродукції може здійснюватися за умови придбання цими осо-
бами суб’єктивного права на виробництво органічної продукції на підставах і в по-
рядку, передбаченому законом. Зокрема таке право набувають фізичні та юридичні 
особи, які пройшли оцінку відповідності виробництва органічної продукції (си-
ровини), отримали сертифікат відповідності та включені до Реєстру виробників 
органічної продукції (сировини).

У згаданому законі закріплюються правові вимоги щодо особливостей вироб-
ництва органічної сільськогосподарської продукції рослинництва, тваринництва, 
бджільництва, аквакультури. У разі невиконання передбачених законом вимог 
сільськогосподарський товаровиробник ризикує втратити право на виробництво 
органічної продукції.

У той же час здійснення права на її виробництво можуть перешкоджати дії 
сусідніх власників або користувачів суміжних або черезсмужних земельних ділянок, 
які займаються виробництвом традиційної сільгосппродукції, виробленої за за-
гальноприйнятими технологіями виробництва, де можна використовувати хімічні 
засоби захисту, синтетичні мінеральні добрива, стимулятори росту.

У зв’язку з цим виникають питання про можливі правові способи захисту права 
на ведення органічного землеробства від діяльності сусідніх власників земельних 
ділянок або землекористувачів. У згаданому вище законі відсутні правові припи-
си щодо захисту такого права від правомірних або неправомірних дій суміжних 
сільськогосподарських товаровиробників чи інших третіх осіб.

За відсутності спеціальних норм закону про правові способи захисту права на 
ведення органічного землеробства, бачиться доцільним застосувати загальні нор-
ми чинного ЗК України, що регулюють земельні відносини добросусідства, а також 
норми чинного ЦК України про відшкодування шкоди або усунення перешкод в 
здійсненні права власності або права користування земельними ділянками.

Зокрема, згідно з чинним ЗК України (ст.103–104), власники та землекористувачі 
земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок 
відповідно до їх цільового призначення, за яких власникам, землекористувачам 
сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задим-
лення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо). При цьому суміжні власни-
ки та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані не використовувати земельні 
ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх 
земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпусти-
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мий вплив). Також власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані 
співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кож-
ного з них та використання цих ділянок із запровадженням і дотриманням про-
гресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони зе-
мель (обмін земельних ділянок, раціональна організація територій, дотримання 
сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо).

Згідно із законом власники та землекористувачі земельних ділянок можуть 
вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої 
може призвести до шкідливого впливу на здоров’я людей, тварин, на повітря, 
земельні ділянки та інше. У разі порушення зазначених вимог виробник органічної 
сільськогосподарської продукції може звернутися до суду за захистом пору-
шеного права на ведення органічного сільськогосподарського виробництва та 
відшкодуванням заподіяної шкоди.

Володимир Носик, юридичний радник з питань земельного та аграрного права 
ЮФ Evris

Виробники органіки готові до змін у законодавстві
З прийняттям законопроекту № 5448-д «Про основні засади та вимоги до 

органічного виробництва, обороту і маркування органічної продукції» виробники 
organic отримають чіткі правила, за якими готові працювати.

Про це повідомив під час «Органік медіа бранч» директор ТОВ «Фірма Діамант 
ЛТД», ТМ «Козуб-продукт» Микола Сафонов.

«На відміну від уже діючого в Україні закону по органіці, новий законопроект по-
кликаний нарешті ввести ефективну систему регулювання ринку органічної продукції. 
Також сподіваємося, що з його прийняттям будуть спрямовані зусилля на розвиток 
внутрішнього ринку органічної продукції », – зазначає Микола Сафонов.

За його словами, українці не готові переходити на органічну продукцію че-
рез вартість, але він запевняє, що споживати органіку не набагато дорожче, ніж 
традиційні продукти.

«Ми порахували+, що заміна звичайних вівсяних пластівців на органічні 
обійдеться в місяць додатково в 20 гривень. Якщо взяти молочні продукти, то ви-
трати будуть дещо більше, але воно того варте », – зазначив Сафонов.

Для довідки: 19 квітня 2018 року Верховна Рада України прийняла в першому 
читанні законопроект № 5448-д «Про основні засади та вимоги до органічного ви-
робництва, обороту і маркування органічної продукції».

Людмила Лебідь, AgroPortal.ua

Точка зору: В розвинених країнах більше немає місця для продуктів друго-
го сорту

    Відсутність ринків збуту для продуктів не вищого сорту є однією з найважливіших 
тенденцій розвинених країн.

Таку думку висловив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і 
сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак, йдеться в повідомленні 
організації.

За словами експерта, відкритість ринків досягла дуже високого рівня, і почалися 
зворотні процеси. Все більше країн роблять вибір на користь захисту вітчизняного 
виробника і популяризації споживання «рідних» продуктів.

«У розвинених країнах більше немає ринку для продуктів другого сорту – тільки 
топ-клас! Споживачі в ЄС вже звикли до продукції преміум-сегмента, адже вона 
ставала все більш доступною, а потім фактично стала стандартом. Продукти, які 
в Україні виробник розглядає як преміум, в ЄС є звичайними продуктами, а в 
преміум-сегмент вони виходять тільки якщо володіють якимись особливими яко-
стями – наприклад, якщо це сертифікована органічна продукція », – сказав Ярмак.
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Він зазначив, що імпорт продуктів зростає швидше в країни регіону ASEAN 
(Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур і Таїланд) і в цілому в країни Азії. Африка 
за темпами зростання зараз знаходиться на другому місці. У цих регіонах зростання 
може бути органічним, за рахунок зростання ринку. За ЄС спостерігається стагнація 
зростання, а значить, щоб потрапити на цей конкурентний і давно поділений ри-
нок, потрібно буде витісняти інших.

«У світі не втрачає своїх позицій потужний тренд на здорове харчування і органік. 
Споживачі в розвинених країнах знаходяться в постійному пошуку різноманітності 
і унікальності, а значить, етнічна їжа викликає інтерес на ринку. Інформація 
поширюється миттєво, тому секретів і вічних міцних ринкових позицій більше не 
існує. Жоден виробник не може дозволити собі НЕ рекламувати продукт, навіть в 
сегменті В2В », – вважає Ярмак.

За його словами, божевільні темпи розвитку e-commerce створюють нові 
можливості і нові виклики для експортерів.

«Консолідація імпорту в руках роздрібних мереж і лише кількох великих 
імпортерів робить входження на певні ринки вкрай конкурентним; однак, з іншого 
боку, потрапивши в обойму постачальників таких мереж, виробник витягне щасли-
вий квиток », – зазначив експерт.

На українських полях новий житель – ваточник сирійський. Через привабливий 
зовнішній вигляд протягом тривалого часу рослині приділяли багато уваги. У неї 
знаходили різні корисні властивості, але згодом всі вони виявилися помилковими.

Ваточник має досить високу енергію росту, тому вже в червні-липні може значно 
перевищувати такі сільськогосподарські культури, як соняшник, кукурудза, рапс.

На українських полях цього бур’яну стає все більше: грубі високі стеб-
ла пригнічують культурні рослини і заважають збиранню врожаю. Там, де він 
з’являється, зникають всі бур’яни і культурні рослини. Значного поширення набув 
у Дніпропетровській, Київській, Полтавській (3 райони), Черкаській (10 районів), 
Чернігівській областях. Боротися з бур’яном складно, оскільки його осередки 
з’являються в полях виключно локально. Найбільш ефективний спосіб знищити ва-
точник – використовувати БПЛА.

Дрони поспішають на допомогу: DroneUA & ваточник сирійський
В Україні з ваточником зараз борються в основному вручну, локально вносячи 

жорсткі гербіциди. Альтернативний варіант і більш прогресивний - внесення ЗЗР 
дроном. Таку методологію розробляють DroneUA. Перше тестове обприскування за 
допомогою Agras MG-1S провели на полях компанії «Агро-Регіон».

«Ключова особливість цього апарату – високоточна навігація по заданій 
траєкторії. Дрон Agras MG-1S – це вже друге покоління моделі з новим про-
грамним забезпеченням, яке дозволяє мінімізувати роботу оператора і знизити 
амортизаційні витрати до мінімуму», – пояснює фахівець з Агросервіс DroneUA 
Володимир Коваленко.

Дрон оснащений сучасним контролером, чий код був оптимізований для ви-
конання сільськогосподарських завдань і гарантує високу надійність польотів. 

КЛУБ АГРОЕФЕКТИВНІСТЬ: ДРОНИ-ОБПРИСКУВАЧІ 
ПРОТИ ВАТОЧНИКА

Валерій Яковенко
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Система також включає два барометри і два компаси. У разі виникнення помил-
ки в одному датчику система автоматично перемикається на інший, гарантуючи 
підвищену надійність польоту. Дрон вміє виконувати роботи в абсолютно автоном-
ному режимі, огинати перешкоди і стежити за змінами рельєфу полів, а точність 
внесення доходить до декількох сантиметрів.

На підготовку апарату витрачається близько 15 хвилин. Визначаємо місце зльо-
ту, напрямок вітру. Вітер – це важливе питання під час роботи із засобами захисту 
рослин. Незважаючи на всі інновації в конструкції і програмному забезпеченні дро-
на, рекомендації щодо внесення ніхто не відміняв. При сильному вітрі розчин може 
бути віднесений на десятки метрів від дрона, і про точність внесення можна забути.

Рекомендується виконувати роботи зранку і ближче до вечора, коли погодні 
умови дозволяють працювати максимально ефективно.

«На полях «Агро-Регіон» були виявлені невеликі осередки ваточника. Це ми ро-
бимо за допомогою інших дронів, які виконують роль «скаутів» на полях. Площа 
ділянок не така велика, щоб застосовувати «важку» техніку - занадто багато рослин 
будуть пошкоджені. Це як раз гарна можливість перевірити на практиці роботу 
дрона », – зазначає Володимир Коваленко.

5-10 дронів замінять самохідний обприскувач
За 2 вильоти вдалося обробити сукупно 1,5 гектари ваточника. Це були ділянки, 

розкидані по полю. Значна частина заряду акумуляторів дрона йшла на вихід до 
проблемної ділянки з точки зльоту. Проблеми знаходилися далеко від дороги, з 
якої виконували запуск дрона.

Використовувалося 10 літрів ЗЗР. І цей об’єм рідини планувалося рівномірно 
внести на проблемних ділянках.

Висота польоту і ширина захоплення налаштовується двома кліками прямо в 
процесі польоту, і вся робота дрона автоматизована. Якщо працювати на ділянках, 
які дрон не може закрити з одного вильоту, то вся робота починає нагадувати гон-
ку «Формули-1», де раз у 12 хвилин дрон повертається на точку зльоту для «піт-
стопа». Протягом 30 секунд змінюється акумулятор, доливається рідина в бак, і 
дрон продовжує свою роботу.

У такому режимі можливо досягти продуктивності 6 гектарів на годину. Це тро-
хи менше заявлених в рекламі показників, але це практичний показник, на який 
впливають складна конфігурація полів, великі гони і перепади висот.

5-10 дронів цілком можуть замінити самохідний обприскувач за швидкістю ро-
боти, і вартість придбання таких дронів порівнянна з вартістю якісної самохідної 
або причіпної техніки. Але амортизація або вартість володіння обходиться одно-
значно дорожче.

Фахівці Drone.Ua рекомендують планувати роботи з дроном з урахуванням 
цифри 300 гривень собівартості робіт на 1 гектар. Якщо ж виконується послуга, то 
ринкові розцінки на сьогодні досягають 750 гривень за гектар. Це дорожче роботи 
класичної техніки або навіть авіації, але дрон виконує роботу на декількох гектарах, 
точково, без необхідності витрачати великі суми на логістику або обробку зайвих 
площ.

Щоб вирішити проблему, необхідно внести цілу низку гербіцидів
Застосування гербіциду Раундап зводить до мінімуму небезпечний вплив на 

навколишнє середовище і не завдає шкоди організму людини. Тривалість періоду 
між внесенням гербіциду і посівом сільськогосподарських культур мінімальна. 
Знищує наземні і підземні частини більшості бур’янів, серед яких злакові та 
дводольні, однорічні та багаторічні.
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Альфа Дикамба – класичний гербіцид для захисту зернових, який очищає поле 
від одно- і багаторічних  бур’янів під наступні культури в сівозміні. Проникає в рос-
лину як через його зелені частини, так і через кореневу систему.

Прилипач Тренд 90 зменшує поверхневий натяг розчину, що наноситься, тим 
самим забезпечуючи виникнення однорідної плівки на поверхні листя. Це сприяє 
кращому прилипанню гербіциду і його поглинанню рослиною таким чином.

Очікувані результати
«Букет» гербіцидів починає системно знищувати ваточник вже через 3 дні.
 Результати видно неозброєним оком вже через тиждень. Оброблені ділянки ва-

точника зів’яли.
Для того, щоб знищити шкідника повністю, через 2-3 тижні необхідна повторна 

обробка поля, але вже з внесенням значно більшої кількості хімікатів.
В ідеалі, в процесі досліджень необхідно визначити оптимальну кількість 

хімікатів для того, щоб знищити ваточник з першого разу і не нашкодити грунту. 
На даному етапі розвитку технології і її впровадження – це головна мета, до якої 
спільно прагнуть компанії Drone.UA і «Агро-Регіон».

Плюси і мінуси використання дронів у боротьбі з ваточником
Плюси:
1. Можливість ефективної боротьби зі шкідником без нанесення шкоди культурі.
2. Мінімальна присутність людини під час обробки.
3. Швидкий і ефективний результат.
Мінуси:
1. Відсутність чіткого механізму застосування технології в боротьбі з цим 

бур’яном. Досвід тільки напрацьовується.
2. Витратність. У найближчі роки дозволити собі придбати дрон-фермер змо-

жуть лише великі компанії – іншим нова технологія буде поки не по кишені.
3. Погодні умови. Ще не придумали надійного захисту безпілотників від дощу, 

грози, граду, сильних вітрів і низьких температур. Це значно обмежує можливості 
для експлуатації дронів у сільському господарстві. Однак за таких погодних умов 
внесення не рекомендується, тому цей пункт можна не враховувати.
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Науково-методичний центр «Агроосвіта» 
пропонує у вільному доступі електронні підручники та посібники:

АГРОІНЖЕНЕРІЯ
• Машини і обладнання для тваринництва
• Трактори і автомобілі I частина
• Трактори і автомобілі II частина
• Технічна механіка
• Сільськогосподарські машини
АГРОНОМІЯ
• Фізіологія рослин з основами мікробіології
• Сільськогосподарські меліорації 
• Агрохімія
• Агрометеорологія
• Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва
• Технологія виробництва продукції рослинництва
 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
• Інфекційні хвороби птиці
• Хірургія ветеринарної медицини
• Епізоотологія з мікробіологією I частина
• Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин
• Епізоотологія з мікробіологією II частина
• Інфекційні хвороби коней
• Фармакологія
• Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин
• Виробництво і переробка продукції тваринництва
• Конярство
• Технологія виробництва продукції птахівництва 
• Мікробіологія
ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
• Протиерозійна організація території
• Земельний кадастр
• Землевпорядне проектування
• Земельне право I частина
• Земельне право II частина
• Історія земельних відносин
МЕНЕДЖМЕНТ
• Менеджмент
• Маркетинг
• Розміщення продуктивних сил
• Організація виробництва
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
• Фінанси підприємства
• Банківські операції I частина
• Банківські операції II частина
ПЕДАГОГІКА
• Професія – викладач: практикум із дидактики вищої школи
• Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник
• Інтерактивні технології в післядипломному навчанні
• Навчально-методичне забезпечення змісту професійної освіти: запитання та відповіді
• Технології організації дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітньому на-

вчальному закладі: крок за кроком
• Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації
САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
• Організація робіт в садово-парковому будівництві і господарстві
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
• Технохімічний контроль виробництва
• Коп’ютеризація виробництва


