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Вже більше року пройшло з моменту, як було оголошено старт новітнього освіт-
нього проєкту «Агрокебети», який було започатковано активними аграрними ком-
паніями  у співпраці з факультетом аграрного менеджменту НУБіП України. Ідею 
створення проєкту підтримали провідні компанії України: Corteva Agriscience, 
New Holland, IMMER Group, Agroprosperis, IMK, Bayer, Cygnet, Kernel, LNZ Group, 
Horsh, Галс Агро, Агрейн, Лімагрейн Україна, AgroHub, SmartFarming, Arzinger, 
Apple Consulting та PwC.

Цей рік був у щоденному драйві як для студентів, так і для викладачів та пред-
ставників аграрного бізнесу. 

Ідея проєкту виникла під час проведення щорічної наймасштабнішої конферен-
ції Large Farm Management у 2018 році, де панелістами однієї із сесій було зазначено 
нагальну потребу реформування підходів підготовки фахівців для сучасного аграр-
ного сектору. І це той випадок, коли бізнес дійсно відійшов від суцільної критики 
вищої школи і у партнерстві з Національним університетом біоресурсів і природо-
користування України на базі факультету аграрного менеджменту було оголоше-
но старт проєкту «Агрокебети» – удосконаленої магістерської програми, створеної  
у співпраці бізнесу і закладів освіти. Ідеологом та головним натхненником проєкту 
є випускник цього самого університету, а нині успішний бізнесмен, генеральний 
директор компанії ІМК, президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» 
Алекс Ліссітса. Він є і головою Наглядової ради проєкту «Агрокебети».

Завдання проєкту – забезпечення провідних українських аграрних компаній ви-
сококваліфікованими працівниками, а учасників – високооплачуваним робочим 
місцем після випуску. Новизна проєкту розкривається саме у змісті та системі на-
вчання. Кожен учасник програми супроводжується ментором – топ-менеджером 
успішної агрокомпанії. Програму розраховано на 1,5 року навчання (90 кредитів 
ECTS) і поєднує в собі достатній рівень теоретичної бази для набуття практичних 
навичок під час піврічного виробничого стажування безпосередньо під супроводом 
ментора та практиків агробізнесу. Результатом має бути підготовка універсальних 
мультивекторних фахівців, що мають розуміти всі процеси, можуть виконати будь-
яку роботу своїх підлеглих, для них не існує різниці в тому, з ким спілкуватися: чи 
з трактористом у полі, чи з інвесторами, бо така людина може знайти підхід до 
кожного.

Після курсу навчання та захисту магістерської роботи випускники отримають 
диплом магістра та сертифікат Наглядової ради проєкту Агрокебети.

Періоду старту навчання передувала потужна маркетингова кампанія залучен-
ня учасників програми до проєкту. Реєстрація на сайті проєкту (agrokebety.com) 
показувала нам цифри у понад 600 зацікавлених осіб. Але як результат проведе-
них співбесід та вступної кампанії учасниками програми у вересні 2019 року стали  
46 осіб з різною попередньою освітою. Є і ті, хто вже має повну вищу освіту, але ви-
рішили, що участь у проєкті «Агрокебети» – це саме те, що їм наразі необхідно. Піс-
ля закінчення двох теоретичних семестрів маємо 41 студента, які подолали всі етапи 
теоретичного навчання. Протягом першого семестру студенти мали змогу відвідати 
з ознайомчими бізнес-турами виробничі потужності компаній-учасників проєкту – 

РІК З АГРОКЕБЕТАМИ:  
ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ НЕМИНУЧІ

КОВТУН О.А., доцент НУБіП України,  
програмний координатор проєкту «Агрокебети»
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це візити до ІМК, Сігнет, Кернел, Агрейн, Галс-Агро, МХП, Агропросперіс, Байєр, 
LNZ, Також протягом теоретичного блоку гостьовими лекторами були представни-
ки всіх компаній-учасників проєкту. Представники бізнесу, зокрема, зазначили, що 
вони не очікували, що стільки багато енергії та часу забере підготовка до гостьових 
лекцій. Але в аудиторії саме мікс теоретичної бази та практичних кейсів реального 
сектору викликав у студентів найбільшу зацікавленість.

Значним внеском проєкту стало введення в освітній процес представників за-
кордонних університетів та іноземних компаній, а саме: професора, доктора Аль-
фонса Бальманна (Німеччина), професора, доктора Річарда Дж. Секстона (Каліфор-
нійський Університет, Девіс, США), Бреда Джонса (Директор Bungulla Farming Pty 
Ltd, Австралія), професора, доктора Маріо Нявро (Університет м. Загреб, Хорва-
тія), Вілльєма Намменсма (фермер з Нідерландів, а нині – директор з виробництва 
компанії Контінентал Фармерз Груп), Ніко Хуізінга (Нідерланди), представників 
UniLaSalle (Франція) – професора Геноля Булча та Саймона Рітца, професора, док-
тора Яна Кршена (університет ім. Менделя, Чехія).

Основних блоків у програмі 3 – «Агрономія: сучасні технології», «Аграрна ін-
женерія», «Менеджмент». Координаторами цих блоків та розробниками змісту є: 
«Агрономія: сучасні технології» – професор, доктор сільськогосподарських наук 
Світлана Каленська, «Аграрна інженерія» – кандидат технічних наук Віктор Сич, 
«Менеджмент» – Андрій Загорулько, заступник генерального директора ІМК з про-
єктного управління. Також заслуговує на увагу спеціально розроблений для цього 
проєкту курс «Тваринництво: системи сучасних технологій» професора, доктора 
сільськогосподарських наук Михайла Сичова.

Коментар від Віктора Сича: «Курс «Аграрна інженерія» є одним із базових, адже 
студентам програми «Агрокебети» так само важливо розбиратися у сільськогоспо-
дарській техніці, як і агроному чи інженеру, лише трішки під іншим кутом. Я не так 
детально розповідаю та питаю їх про конструкцію того чи іншого агрегату, як про 
його призначення та вибір. На одній із лекцій я пояснював, як правильно оформля-
ти договори купівлі-продажу техніки. Ті знання, які я даю, допоможуть студентам 
не потонути у морі вибору техніки, не вникаючи особливо в деталі. Питань студенти 
ставлять дуже багато, тому я зробив висновок, що для них це не просто курс для 
«відсиджування», а місце, де можна отримати реальні знання.

Академічними партнерами проєкту є компанія Smart Farming на чолі з Артемом 
Бєлжнковим, які креативно підійшли до формування курсу «Смарт-технології в аг-
роменеджменті» із запрошенням представників топ-менеджменту компаній-учас-
ників проєкту «Агрокебети», хто відповідає за впровадження інноваційних техно-
логій та компанія Prіce Watercooper House, які активно долучилися до викладання 
курсів з блоку «Менеджмент». Тут варто згадати Ірину Блінову, Анатолія Савченка, 
Дарину Андрійчук, Анну Духович, Сергія Денисова.

Освітній процес було організовано за інтенсивним графіком. Щодня студенти 
мали по чотири пари (зокрема інтегровані в розклад зустрічі з гостьовими лекто-
рами з бізнесу). Деякі студенти також обрали собі додаткові предмети з Міжнарод-
ного магістерського курсу МВА. Тож інколи студенти розпочинали своє навчання 
о 8:30, а виходили із стін університету після 18:00. Розклад було складено, вико-
ристовуючи синхронізований модульний підхід. Тобто мала бути витримана пев-
на кореляція між темами курсів «Агрономія» та «Аграрна інженерія». Також під 
час викладання курсів було витримано всі вимоги до організації освітнього процесу  
і структурно-логічну схему побудови навчального плану.

Неочікуваним етапом життєдіяльності проєкту стадо запровадження карантину. 
Але і тут проєкт оперативно відреагував на цей виклик – були організовані онлайн-
лекції за допомогою комерційної версії платформи Zoom (за підтримки Асоціації 
«УКАБ») від ключових викладачів проєкту, а також представників аграрного бізнесу 
та членів Наглядової ради проєкту.
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Реальним оцінюванням проєкту є саме коментарі від студентів-учасників. 
«Шанс долучитися до проєкту не можна втрачати. Це єдина українська програма 

в агро, де з Вами буде працювати ментор, де Вас чекає практика, на яку Ви не підете 
просто так з інших спеціальностей», – запевняє студентка Юлія Олар. «Побачила 
новину на сайті НУБіП України на початку січня 2019 про агроосвіту майбутнього. 
Я передивилась все, що можна було подивитися на цю тему і чекала моменту вступ-
них випробувань. Це було якраз те, що мені було потрібно. Особливо мене цікавила 
агрономія, агроінженерія та smart farming. Про вибір не пожалкувала, я дуже рада, 
що так сталося. Найбільшим викликом у проєкті – навчитися роботи в команді.  
Я звикла працювати самостійно та надіятися на себе. Але різні командні завдання 
в рамках проєкту «Агрокебети» навчили мене делегувати та довіряти учасникам 
команди і мені сподобалося.

На проєкті безліч можливостей як для навчання та розвитку, так і для спілку-
вання. Визначними якостями проєкту порівняно із традиційною вищою освітою 
є можливість спілкування з тими людьми, з якими не зустрінешся просто так на 
вулиці. По-друге, це практичні кейси та проєктні завдання. По-третє — співпраця 
з ментором. По-четверте — можливість побачити, як працюють найкращі аграрні 
компанії».

Нині студенти проєкту перебувають на виробничій практиці під керівництвом 
своїх менторів безпосередньо в агрокомпаніях. І це не екскурсії, а реальне долучен-
ня до всіх виробничих процесів.

У 2020 році проєкт «Агрокебети» диверсифікується і реалізовуватиметься на базі 
шести ЗВО:

На базі освітньої програми «Адміністративний менеджмент»:
• Національний університеті біоресурсів і природокористування України

(м. Київ) 
На базі освітньої програми «Агрономія»
• Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця);
• Сумський національний аграрний університет (м. Суми);
• Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь);
• Херсонський державний аграрний університет (м. Херсон);
• Луганський національний аграрний університет (м. Старобільськ).
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Сьогодні відбуваються серйозні зміни у системі як вищої, так і фахової перед-
вищої освіти України. Насамперед, на це вплинули процеси глобалізації й інфор-
матизації всіх сфер освітнього процесу, які тісно пов’язані з розвитком сучасних 
комп’ютерних технологій. Появу більш прогресивних концепцій, вивчення передо-
вого досвіду країн, які є лідерами на ринку освітніх послуг, розроблення на їх основі 
власної державної освітньої моделі спрямовано на вирішення проблеми суспільної 
затребуваності майбутнього фахівця-випускника закладу освіти в умовах ринкової 
економіки. Особливе значення має не лише ефективність одержаних ним знань як 
фахівцем, а й уміння адаптувати власну професійну кваліфікацію до нових вимог 
часу в умовах економічної та політичної нестабільності.

Ефективним для модернізації освіти є впровадження в освітній процес іннова-
ційних методів викладання, основою яких є інтерактивність і максимальна набли-
женість до реальної професійної діяльності майбутнього фахівця [7, с. 208].

Проблемам застосування новітніх освітніх технологій в освіті свого часу при-
свячено багато праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зокрема, таких як  
О. Пометун, Л. Пироженко, О. Арламова, А. Бєлкін, Л. Ващенко, О. Пєхота,  
М. Бургін, В. Журавльова, А. Ніколс, І. Єрмаков, Г. Герасимова, І. Бех, П. Підкасистий,  
І. Дичківська, Н. Дубова, А. Хуторський, А. Прігожина, В. Сластьонін, В. Шапкін 
тощо. Питаннями практичної підготовки майбутніх фахівців займалися В. Бай-
денко, Б. Мотрук, Д. Тхоржевський, Н. Думченко, А. Захарцев, К. Катханов, А. Гав-
рилов, Б. Борисов, М. Махмутов, З. Решетова, Н. Ничкало, В. Беспалько, Є. Бойко,  
В. Симоненко, С. Батишев, В. Шипунов, А. Фурсенко, Н. Розина, П. Лауш, К. Марк-
вардт, Р. Абалова, А. Біляєва, М. Саєнко, С. Шапоринський та інші.

Водночас світовий перехід від індустріального до інформаційного суспільства 
вимагає сьогодні серйозних модифікацій більшості сфер діяльності. Зокрема, це 
пов’язано з реформуванням освіти України, модернізація якої відіграє роль голов-
ної умови переходу держави на інноваційний курс розвитку й передбачає цілу низ-
ку етапів, спрямованих на оновлення змісту й структури навчання майбутніх фа-
хівців. Нинішні умови професійно-практичної підготовки потребують детального 
перегляду як загально-наукової методології, так і основних технологій навчання. 

На цьому етапі важливо дослідити особливості організації практичного навчан-
ня студентів у закладах вищої та фахової передвищої освіти України, охарактеризу-
вати теоретико-методичні засади інноваційно-орієнтованої практичної підготовки 
майбутніх фахівців.

У процесі дослідження застосовано низку методів, таких як науково-теоретич-
ний аналіз вітчизняної й зарубіжної філософської, психолого-педагогічної літера-
тури, структурний метод та метод узагальнення.

Практична підготовка студента є обов’язковим компонентом його професійної 
підготовки, метою якої є сформування у майбутнього фахівця професійних умінь  
і навичок у процесі здобуття того чи іншого освітнього ступеня за відповідною спе-
ціальністю.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ДУДУС Т.В., канд. пед. наук,  
завідувач науково-методичного кабінету біотехнології та ветеринарної освіти
Науково-методичний центр ВФПО
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Головним завданням практики у закладі вищої чи передвищої освіти є виро-
блення у майбутніх фахівців професійного вміння приймати власні рішення в умо-
вах відповідного галузевого виробництва, оволодіння ними новітніми технологіями 
в сфері їх отриманої спеціальності.

Види й обсяги практик студентів регулює освітня програма підготовки майбут-
ніх фахівців, яка дублюється відповідно у навчальних планах і графіках освітнього 
процесу.

Розглянемо структуру та організаційні засади проведення базових видів прак-
тики у закладах вищої та фахової передвищої освіти. Основними на сьогодні є: на-
вчальна, виробнича та переддипломна практики.

Завдання навчальної практики – ознайомити студента зі специфікою майбутньої 
спеціальності, поглибити їх первинні професійні знання, уміння і навички. Її про-
водять, зазвичай, на 1-2 курсах у навчальних аудиторіях, навчальних і навчально-
виробничих лабораторіях, а також у навчальних господарствах, навчально-прак-
тичних центрах, на навчально-дослідних ділянках, у клініках, фермах, на полігонах,  
у творчих колективах та інших підручних об’єктах закладу вищої освіти.

Залежно від конкретної спеціальності видами навчальної практики є: ознайом- 
лювальна (екскурсійна), мовна, для отримання первинних професійних умінь  
і навичок тощо. Так, наприклад, мета ознайомчої навчальної практики студентів — 
ознайомлення з діяльністю різноманітних органів державного управління чи міс-
цевого самоврядування, а також підприємств різних форм власності, організацій 
і установ. Її проводять у формі екскурсій в заклади, установи чи на підприємства 
відповідної чи суміжної галузі, за котрою навчаються студенти. Завдання таких на-
вчальних екскурсій — ознайомити студента з історією закладу, організації, підпри-
ємства, із його структурою та головними видами діяльності, що як результат при-
зводить до усвідомлення його майбутньої сфери трудової діяльності, змісту освіти 
й фахової підготовки.

Виробничу практику проводять на старших курсах. Вона має за мету поглибити 
й закріпити теоретичні знання, які здобули студенти в процесі вивчення будь-якого 
циклу теоретичних дисциплін. Зокрема, це набуття ними практичних навичок за 
спеціальністю, ознайомлення їх з виробничим, технологічним процесом безпосе-
редньо в організації, установі чи на підприємстві, а також збирання матеріалів для 
виконання курсових робіт чи проектів. 

Також залежно від конкретної спеціальності видами виробничої практики є: пе-
дагогічна, технологічна, конструкторська, експлуатаційна, юридична, економічна, 
обліково-аналітична, організаційно-управлінська, лікувальна тощо. Так, наприклад, 
метою конструкторської практики є набуття студентами досвіду конструкторської 
діяльності, приміром, на інженерно-технічних посадах конструкторських відділів 
організацій чи підприємств. Завдання такого виду практики — ознайомити студен-
тів зі змістом головних робіт, які виконують в організації чи на підприємстві, насам-
перед, для оволодіння ними передовими процесами проєктування технологічних 
систем і пристроїв у виробничих умовах, навчити студентів самостійно вирішувати 
конструкторські завдання безпосередньо на виробництві, а також сформувати про-
фесійно необхідні компетентності.

Саме до виробничої практики належить положення ст. 51 Закону України «Про 
вищу освіту» та ст. 50 Закону України «Про фахову передвищу освіту», що практич-
на підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої (фахової передвищої) освіти, 
здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах 
та організаціях згідно з укладеними закладами вищої (фахової передвищої) освіти 
договорами або у його структурних підрозділах закладу, що забезпечують практич-
ну підготовку [4; 5].

Завершальним етапом навчання студентів є переддипломна практика на випус-
кному курсі. Її завдання — підсумувати і вдосконалити отримані студентами знання, 
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практичні уміння й навички, організувати оволодіння ними професійним досвідом 
та готовністю до власної професійної діяльності, а також збирання матеріалів для 
виконання дипломних робіт чи проектів.

Існує і такий вид практики як науково-дослідна практика. Вона є однією з скла-
дових освітньо-наукової програми підготовки магістра чи доктора філософії. Її 
мета — розширити та закріпити набуті професійні знання, навчити ставити завдан- 
ня, аналізувати одержані результати, робити висновки, а також набути власний до-
свід науково-дослідної роботи. Завдання цієї практики — набути досвід самостійно-
го дослідження актуальної наукової проблеми, крім того, підібрати потрібні мате-
ріали для виконання магістерської роботи чи дисертації.

Місце проходження науково-дослідної практики та зміст її роботи визначено 
необхідністю ознайомити магістранта чи аспіранта з діяльністю наукових установ, 
організацій, підприємств, які проводять дослідження у відповідному напрямі.

Таку практику проводять у формі реального дослідницького проєкту, який вико-
нує магістрант чи аспірант згідно із затвердженою темою магістерського наукового 
дослідження чи дисертації під керівництвом наукового керівника.

Практика відіграє значиму роль у професійному становленні майбутнього моло-
дого фахівця. Кожен вид практики спрямовано на збагачення знань студентів про-
фесійним досвідом; сприяє формуванню самостійної творчої особистості, яка свідо-
мо прагне до професійного самовдосконалення, бачить сенс і суспільну значимість 
результативності своєї діяльності. Під час практики від студента вимагається про-
фесійна мобільність, тобто швидка соціально-психологічна та інформаційна адап-
тація до нових для нього умов і розвиток його здатності до самонавчання (адаптація 
на робочому місці). Крім саморозвитку студентів, на новому робочому місці на їх 
професійне самовизначення впливає база практики — організація-роботодавець  
в особі її керівників і лінійного персоналу, зайнятих в процесі проходження практи-
ки студентами-практикантами. Важливо, щоб цілі практики, поставлені перед сту-
дентом-практикантом, збігалися з цілями керівників практики від організації [3].

Отже, вивчення проблеми організації практичної підготовки майбутніх фахів-
ців показало, що назріла необхідність до нового пiдходу щодо організації та змісту 
пpaктики, яка має бaзуватися нa таких пoлoжeннях, як інноваційна спрямованість 
та опopa нa інноваційний досвід конкретної професійної діяльності.

У практичному навчанні, як зазначає В. Журавльов [2, с. 116], потрібно органі-
зувати напрацювання власного досвіду студентів у їх інтегративній трудовій, про-
фесійній діяльності. Цьому, як зазначає вчений, сприяють проєктні тижні, курси за 
вибором, технології ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань), закордонні 
практики, втілення реальних бізнес-ідей тощо.

Також слід відмітити запропоновану І. Савельчук інтегративну програму прак-
тики студентів-бакалаврів та магістрів. Сутність інноваційного підходу, на якому 
базується програма інтегрованої практики, як зазначає дослідниця, полягає у від-
борі інноваційної складової змісту кожної навчальної дисципліни, на основі яко-
го розробляють компетентністно орієнтовані завдання практики. Необхідність 
розв’язання конкретних завдань практики в реальних або максимально наближе-
них до них умов відповідно до поставленої мети і з урахуванням певного результату, 
сприяють формуванню системи професійних умінь фахівця [6, с. 208].

На нашу думку, найефективнішими сучасними підходами до практичної підго-
товки студентів сьогодні є проєктний та діяльнісно-компетентнісний.

Сутність проєктного підходу полягає в тому, що студент залучений до системи 
колективних робіт, спрямованих на вирішення реального практичного завдання. 
Проєктуючи розвиток певної ситуації, студент отримує можливість засвоїти спосіб 
виконання таких професійних робіт. Групова форма виконання навчального про-
єкту змушує учасників організовувати спільну трудову діяльність та вміти діяти  
в команді, на що нині в першу чергу звертають увагу роботодавці.
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Діяльнісний підхід передбачає те, що організація освітнього процесу студентів 
базується на застосуванні сучасних технологій практико-орієнтованого навчання, 
а саме навчання набуває діяльнісного характеру. Сутність компетентнісного підхо-
ду полягає, насамперед, на досягненні конкретних результатів, здобутті необхідно 
важливих компетенцій. Проте оволодіння компетенціями нереальне без набуття 
досвіду певної діяльності, іншими словами компетенції та діяльність нерозривно 
взаємозв’язані. Компетенції утворюються ід час конкретної діяльності та для влас-
ної майбутньої професійної діяльності.

У таких умовах освітній процес набуває нового змісту, він трансформується  
у процес набуття нових знань, умінь, навичок та досвіду конкретної діяльності з ме-
тою досягнення професійних компетентностей.

Компетентнісний підхід у професійній освіті розглядають як адаптацію змісту 
освіти до нових умов сучасного виробництва з урахуванням підвищеного рівня ін-
форматизації, інтелектуалізації та соціалізації майбутніх фахівців. Він передбачає 
формування професійних компетенцій (практичний досвід, знання, вміння) і ово-
лодіння способами дій в різних ситуаціях життя і діяльності, що становить соціаль-
ну компетентність [1, c. 231]. Завдяки цьому змінюються основні напрями основних 
видів практик і безпосередньо завдання роботи керівників практик: 

- на навчальній практиці відбувається формування готовності до оволодіння
студентами загально-професійними компетенціями, набуття початкового досвіду; 

- на виробничій практиці — формування загальних та професійно-практич-
них компетенцій в умовах реального виробництва, оцінюване наставником, призна-
ченим підприємством та закріпленим за практикантом; 

- на переддипломній практиці — подальше формування професійно-прак-
тичних компетенцій, а також розуміння суті і значущості майбутньої професії, 
прояв інтересу та самостійності в організації власної трудової діяльності. Студенти 
навчаються приймати власні рішення як в стандартних, так і  нестандартних си-
туаціях, нести відповідальність за них, самостійно визначати завдання особистого 
та професійного росту, орієнтуватися в швидко змінних технологіях професійної  
сфери.

Таких чином, компетентнісний підхід до організації практики студента дозволяє 
чіткіше сформулювати цілі та завдання його професійної діяльності, відстежувати 
рівень сформованих в нього практично-професійних компетенцій, що, як резуль-
тат, сформує компетентного та конкурентоспроможного фахівця.

Базуючись на цих підходах доцільним є окреслення таких шляхів розвитку прак-
тичної підготовки студентів:

- закладам освіти задля мотивування зацікавленості установ, організацій і під-
приємств, що співпрацюють з випусковими кафедрами, а також фінансово підтри-
мують заклади освіти (оновлюють їх матеріальну та навчально-лабораторну бази), 
забезпечувати та фінансувати участь студентів у конференціях, виставках, промис-
лових ярмарках, які проводять у цих установах;

- забезпечувати участь провідних вчених й викладачів закладу освіти в засіданнях
відповідних колегій та практичних семінарах, організованих галузевими міністер-
ствами;

- забезпечувати стажування викладачів, які викладають спеціальні дисципліни,
у провідних установах, організаціях та підприємствах галузей, а також враховувати 
це як форму їх підвищення кваліфікації;

- застосовувати в освітньому процесі сучасні професійно-орієнтовані технології
навчання (комп’ютерне моделювання, симулятори, проєктування за завданнями 
підприємств тощо);

- надавати реальні завдання на розрахунково-графічні роботи та курсові проєк-
ти, які б передбачали вирішення конкретних практичних завдань чи проблем, ба-
жано із залученням відповідних фахівців-практиків;
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- необхідно розглядати дипломний проєкт як реальне завдання, яке потрібно ви-
рішити для конкретного підприємства;

- за можливості узгоджувати розроблені навчальні програми з фахівцями про-
відних організацій — замовників кадрів.

Отже, ми дійшли висновку, що важливою складовою ефективної підготовки фа-
хівців, які відповідали б запитам сучасності, безумовно, є практична підготовка, 
адже саме вона спрямована на найглибше оволодіння знаннями з обраної студен-
тами спеціальності, а також легку адаптацію випускників до трудової діяльності  
в сучасних ринкових умовах. Теперішня система організаційно-методичного за-
безпечення закладів освіти України щодо практичної підготовки студентів потре-
бує суттєвих інноваційних змін, які поступово мають впроваджуватися в освітній  
процес. 

Зміст дослідження не вичерпує всієї суті поставленої проблеми та потребує ана-
лізу сучасних тенденцій практичної підготовки студентів за кордоном. 
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Інфляційний сплеск 2014-2015 рр., відсутність передумов для переходу до заде-
кларованого НБУ режиму інфляційного таргетування та невизначеність валютної 
політики НБУ викликають питання про складність прогнозування динаміки спо-
живчих цін і відповідного впливу на них монетарними інструментами. Водночас 
нестабільне інфляційне середовище відбивається на погіршенні макроекономічних 
умов для суб’єктів господарювання та можливостей здійснення ними довгостро-
кового інвестування. Як наслідок це потребує більш фундаментальних підходів до 
формування прогнозного апарату, які б враховували більш широкий діапазон чин-
ників впливу на інфляцію. В Україні цю проблему розглядали з позиції впливу на 
реалізацію інвестиційного потенціалу [1], чи з позиції взаємозв’язку з резервною 
політикою центробанку, яка має вплив на обсяг грошової маси і, як наслідок, на 
інфляцію [2]. 

Проблемами виявлення індикаторів формування інфляційних очікувань на фі-
нансових ринках займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: Карпінський Б.А., 
Пиж О.Л.; Кірєєва К.О., Шевчук В.О., Eстрелла A., Mішкін Ф.С., Фаус Ж., Мілонас П. 
та інші. 

Метою статті є визначення індикаторів формування інфляційних очікувань на 
фінансовому ринку України.

Традиційний підхід до прогнозування інфляції, що його застосовують цен-
тральні банки, орієнтується на прогнози на основі окремих монетарних агрегатів, 
а також урахуванні довгострокових тенденцій, зокрема, відхиленні фактичного від 
потенційного обсягу номінального ВВП (output gap), реальних ділових циклів та 
очікуваннях суб’єктів господарювання [10]. 

У практиці провідних центробанків світу поширення набуває застосування ін-
дикаторів фінансового ринку для уточнення інфляційних тенденцій, які очікують  
в майбутньому. Серед учасників фінансових ринків популярними стають такі інстру-
менти, як державні облігації з дохідністю, що прив’язана до інфляції TIPS (Treasury 
Inflation-Protected Security), інфляційні свопи з плаваючою ставкою прив’язки до 
інфляції (Inflation-linked Swaps), процентні свопи (interest rates swaps) та ін. Однак 
їх недоліки полягають у тому, що, по-перше, їх не можна вважати інструментами 
передбачення інфляції, по-друге, в умовах України ринок похідних фінансових ін-
струментів практично нерозвинений і запровадження подібних цінних паперів не 
викликало б високого попиту серед його учасників в умовах відносно низьких об-
сягів ринкової ліквідності та високої волатильності низки показників, на які орієн-
туються суб’єкти ринку.

Як наслідок, виникає необхідність урахування більшої низки індикаторів фінан-
сового ринку в практиці національного банку, які б давали змогу останньому по-
ліпшувати прогнози інфляції за рахунок ділових очікувань ринку (банківського сек-
тору) та стратегій хеджування ризиків (ринок інструментів з фіксованою дохідністю 
та валютний ринок).  

До чинників, які не дозволяють встановлювати точні прогнози інфляції в Україні 
і мають їх наслідком (на відміну від провідних центробанків світу): відсутність чітко 

ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ
НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

КУЛЬПІНСЬКИЙ С.В., д-р екон. наук, проф.
Чернігівський національний технологічний університет 
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визначеної валютної політики, визначеного режиму обмінного курсу, а отже, шоки 
обмінного курсу; недостатнє урахування тіньового ВВП; встановлення ставки рефі-
нансування за фактом перевищення фактичного рівня інфляції порівняно з очіку-
ваним (overshooting), на відміну від прямого впливу на інфляцію через відсоткову 
ставку як у країнах, що практикують інфляційне таргетування; недостатнє ураху-
вання чинників фінансового ринку, зокрема премії за ризик чи стрибків в обсягах 
ринкової ліквідності.

Для цього пропонуємо застосування таких індикаторів фінансового ринку з від-
повідним визначенням ступеня їх впливу на споживчі ціни. Варто відзначити, що 
передумови для застосування окремих індикаторів з’явилися лише після 2009 р.,  
у період нарощування випусків ОВДП та їх відповідного розміщення в НБУ  
і з-поміж учасників фінансового ринку. Зокрема, обсяг усіх непогашених ОВДП ста-
новив усього 8,5 млрд грн на початок 2009 р., перевищивши 540 млрд грн у серпні 
2016 р. [5].

• Криві дохідності за кредитами. Низька інфляція пов’язана зі зниженням
спредів. Крім того, передбачається, що центральний банк володіє інформацією про 
те, що рівень реальних відсоткових ставок відображено у цій кривій дохідності.

• Спреди між державними і корпоративними облігаціями. Цей показник
має відображати ступінь кредитних ризиків і, відповідно, очікування з приводу по-
дальшої ділової активності суб’єктів господарювання. 

• Спред між дохідностями середньострокових державних облігацій
і середньостроковими кредитними ставками. Подібно до вищезгаданого спреду, 
враховує ступінь ризиків, а також реальний попит на ліквідність і, відповідно, очі-
кування щодо інвестиційної діяльності та інвестиційних преференцій.

• Волатильність обмінного курсу. Виражає інфляційні очікування, пов’язані
з попитом і пропозицією іноземної валюти, і сформовані під впливом спекулятив-
них чинників. Підвищення амплітуди валютно-курсових коливань вище певного 
рівня пов’язане з дисбалансами на фінансовому ринку і, відповідно, з інфляційним 
тиском.

• Індикатори премії за ризик. Залишкові компоненти оцінювання ступеня
впливу вищеперерахованих чинників і декомпозиції окремих елементів впливу, 
пов’язаних з премією за ризик, на базову інфляцію. 

Перешкодами до коректного прогнозування споживчих цін в умовах України та 
вагомими розбіжностями між урядовими прогнозами та фактичним результатом є:

• відсутність чітко визначеної валютної політики, самого режиму обмінного
курсу і, як наслідок,  шоки обмінного курсу; 

• недостатнє урахування тіньового ВВП, що не дає змогу визначення незареє-
строваної пропозиції товарів та послуг;

• встановлення ставки рефінансування Національним банком за фактом пере-
вищення фактичного рівня за очікуваний (overshooting), а не застосування інстру-
ментів впливу на інфляцію через інструмент ставки рефінансування, чи зміна ре-
альної відсоткової ставки відносно довгострокового тренду, зокрема як у країнах, 
що практикують інфляційне таргетування [7]; 

• недостатнє урахування чинників фінансового ринку (обсяг премії за ризик;
стрибки в обсягах ринкової ліквідності).

У світовій практиці, зокрема країнах з розвиненими фінансовими ринками, іс-
нує ціла низка інструментів, які дають змогу мінімізувати інфляційні ризики, ри-
зики волатильності, а також містять інформацію щодо інфляційних очікувань на 
фінансовому ринку. Серед них можна відзначити, зокрема, державні облігації з до-
хідністю, що прив’язана до інфляції – TIPS (Treasury Inflation-Protected Security); 
інфляційні свопи з плаваючою ставкою прив’язки до інфляції (Inflation-linked 
Swaps); процентні свопи (Interest Rate Swaps); ф’ючерси та опціони захисту індексу 
волатильності VIX.
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Запровадження цих інструментів хеджування інфляційних ризиків в Україні за 
відносно низьких обсягів ліквідності не дали б змогу їх використання  як індикато-
рів, що виражають інфляційні очікування суб’єктів фінансового ринку. Як наслідок, 
перераховані вище спреди та волатильність можуть бути своєчасно визначеними 
органами монетарного регулювання і застосовуватися в умовах України. Ключовим 
завданням регулювання ступеня інфляційного тиску є визначення впливу кожно-
го з чинників на базовий індекс споживчих цін (БІСЦ). Останній взято за основу 
дослідження впливу перерахованих індикаторів, оскільки загальний ІСЦ підпадає 
під вплив чинників зовнішньої кон’юнктури, які не можна контролювати (і про-
гнозування яких є менш ефективним). До очікувань суб’єктів фінансового ринку, 
які можуть при цьому слугувати уточнювальними показниками базової інфляції, 
ми віднесли спреди між короткостроковими і довгостроковими дохідностями за 
державними облігаціями. Вони являють собою так звану премію за інфляційні очі-
кування і пропонуються сучасними дослідниками як допоміжний чинник під час 
прогнозування інфляції [9]. 

Взагалі, для поліпшення прогнозних властивостей моделювання і визначення 
впливу взаємодії чинників монетарної та фіскальної політики в стимулюванні еко-
номічного зростання доцільним є визначення суміжних чинників, які мають додат-
ковий вплив на інфляційні тенденції. 

Додатковим пояснювальним чинником базової інфляції може виступати викуп 
ОВДП у портфель центрального банку. Ми взяли помісячні дані з 2009 року, оскіль-
ки викуп ОВПД Національним банком активізувався лише з 2008 року. В дужках 
наведено t-статистику.

LOG(CORE_CPI) = 6.35 + 0.11*LOG(OVDP_NBU(-1)) + 0.06*LOG(SPREAD(-1))  (79)  
(15) (6)

R2 = 0,87   DW=1,5
       (1) 

де CORE_CPI – базовий індекс споживчих цін
Період: 2009:01 – 2016:06 (помісячно, 70 спостережень)
Незважаючи на відносно незначні коефіцієнти обох чинників ‒ викупу держав-

них облігацій центральним банком (OVDP_NBU) і спредів за державними обліга-
ціями (SPREAD), тобто, різницею між дохідностями довгострокових і короткостро-
кових облігацій, можна констатувати доволі високий вплив цих чинників, оскільки 
до розрахунку взято помісячні дані, а річний приріст ОВДП у портфелі НБУ коли-
вається від 10% до 35%. Таким чином, оцінювання впливу цих чинників дає змогу 
визначити можливі наслідки збільшення викупу ОВДП та попиту на ці інструменти 
на споживчі ціни.

Іншим індикатором фінансового ринку, який відображає очікування суб’єктів 
господарювання та фінансового ринку, є спреди між дохідністю за короткостроко-
вими ОВДП і короткостроковими  кредитами. Відповідним чином спред між серед-
ньостроковими ОВДП та середньостроковими кредитами повинен мати негативний 
вплив на інфляцію через зниження ділової активності та підвищення ризику де-
фолту за державними облігаціями. У цьому випадку виникає ситуація, коли банки 
зіштовхуються зі зростанням проблемних позичок та частково конвертують ліквід-
ність у державні облігації, що, як результат, має вплив на зростання цін. При цьому 
виникає парадокс, коли має місце дефіцит ліквідності, зростають ризики дефолту за 
державними облігаціями і ризики виникнення проблемної заборгованості суб’єктів 
господарювання, що як приборкує інфляційний тиск, так і посилює його залеж-
но від ступеня впливу кожного з чинників. Оцінювання показало знижувальний 
вплив на базову інфляцію розширення спреду між 12-місячними кредитними став-
ками та середньостроковими ОВДП (до 12-міс.), тоді як придбання ОВДП банками  
виявилося вагомим інфляційним чинником. Це можна пояснити, зокрема, високим 
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обсягом незадіяної ліквідності на фінансовому ринку, частина якої спрямовується  
в ОВДП. Варто також відзначити, що вагому питому вагу емітованих ОВДП вику-
повують банки з часткою держави у капіталу. Змінну, яка характеризує коротко-
строкові спреди (як різницю між 3-міс. кредитними ставками і дохідністю за 3-міс. 
ОВДП), було видалено з рівняння через її низьку статистичну значимість.

LOG(CORE_CPI) = 4.92 - 0.13*LOG(SPREAD12M) + 0.31*LOG(OVDP_BANK) 
   (4,6)   (-3,7)                                   (3,93)

(2)
R2 = 0,6   DW=1,3
Період: 2011:03 – 2016:06 (помісячно, 64 спостережень)

Характерною рисою цього показника (спреду) є наявність забезпечення в кре-
дитних ставках, на відміну від ОВДП, де така можливість відсутня, проте перевагою 
останніх є можливість їх використання  як застави під час одержання рефінансуван-
ня НБУ. Це відповідним чином відображається на попиті на ці інструменти: при-
ріст кредитних ставок порівняно з дохідностями ОВДП, пов’язаний з підвищенням 
кредитних ризиків і збільшенням вкладень в ОВДП. Таким чином, вплив наведених 
індикаторів на базову інфляцію є різноспрямованим, з більш значимим позитив-
ним впливом викупу ОВДП банками. До причин можна віднести вагомі обсяги емі-
тованих коштів через викуплені національним банком ОВДП, які в свою чергу часто 
осідають у портфелях банків з часткою держави в капіталі. Водночас розширення 
спреду через швидший ріст гривневих ставок, порівняно з дохідностями за ОВДП, 
пов’язане з уповільненням кредитування і відповідно виробництва в умовах зни-
ження сукупного попиту та зростаючих кредитних ризиків, можливою реалізацією 
кредитної застави і відповідним падінням її вартості.   

Іншим показником є крива дохідності за гривневими кредитами, виражена че-
рез спред між 12-міс і 3-міс ставками за гривневими кредитами. Відсутність меха-
нізму коригування довгострокових відсоткових ставок створює дисбаланси на ін-
вестиційному ринку, коли короткострокові вкладення на міжбанківському ринку, 
чи придбання державних облігацій стають вигіднішими за довгострокові кредит-
ні вкладення. Вплив спреду кривої дохідності на інвестиційну динаміку в умовах  
розвинених фінансових ринків уже було доведено неодноразово в працях зарубіж-
них дослідників, зокрема А. Естрели і Ф. Мішкіна [8]. Вплив змін спреду кривої 
дохідності було визначено і в умовах України [4]. Як наслідок, посилення очікувань 

Рис. 1. Спреди між кредитними ставками (середньостроковими)
і державними облігаціями

Джерело: розрахунки автора за даними НБУ
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щодо прискорення економічного зростання і відповідного підвищення інвестицій-
ного попиту спред зростає. У свою чергу, полога крива дохідності та негативні спре-
ди свідчать про накопичення негативних тенденцій на фінансовому ринку і відпо-
відно про скорочення фінансування реального сектору інструментами фінансового 
ринку. 

Ми перевірили вплив цього показника і для базового індексу споживчих цін  
та виявили знижувальний вплив зростання спреду між 12-міс. і 3-міс. ставками за 
кредитами, який проявляється не одразу, а з лагом в 8-12 місяців. Коефіцієнт впли-
ву коливався між -0,05 та -0,08.

Перевірка впливу валютно-курсової волатильності на базову інфляцію також 
показала її важливість як індикатора очікувань, і, в першу чергу, спекулятивних. Як 
результат оцінювання виявлено, що зростання річної курсової волатильності гривні 
до долара США на 1% призводить до прискорення зростання індексу споживчих 
цін на 2,4%, однак, цей вплив поступово нівелюється, зокрема у третьому-четвер-
тому лагові. Як бачимо з рис.4, річна волатильність курсу грн/дол. значною мірою 
збільшилася в 2014-2015 рр., її рівень першого півріччя 2015 р. суттєво перевищив 
рівень кризових 2008-2009 рр. При цьому, наслідки вищого рівня девальвації і відпо-
відно волатильності були більш значимими як для споживчих цін, так і для низки 
індикаторів фінансового ринку.

Рис. 2. Три- і дванадцятимісячні відсоткові ставки за кредитами у гривні у 2011-2015 рр., %

Джерело: склав автор за даними НБУ

Рис. 3. Річна волатильність обмінного курсу грн/дол., %

Джерело: розрахунки автора згідно з даними НБУ
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Падіння курсу національної грошової одиниці призводить до зниження відсо-
ткових ставок в іноземній валюті, має вплив на відсоткові ставки у гривні та призво-
дить до незначного приросту кредитування в іноземній валюті завдяки зниженню 
ставок. До того ж у короткостроковій перспективі цей вплив не проявляється вза-
галі: через кризовий стан на фінансовому ринку та падіння економічної динаміки 
через девальвацію, доведене В.Шевчуком [6], має місце падіння попиту на кредити 
взагалі. 

Іншою є ситуація з ОВДП у портфелі банків. Падіння попиту на кредити, зу-
мовлене підвищенням відсоткових ставок за кредитами і погіршенням перспектив 
інвестиційного попиту, призводить до пошуків нових альтернатив вкладення лік-
відності для банків, одним з яких може бути нарощування портфеля державних 
облігацій. Однак, як показали попередні розрахунки, волатильність негативно і сут-
тєво впливає на збільшення портфеля ОВДП банків (негативний коефіцієнт стано-
вить 0,4), що можна пояснити зростанням очікувань щодо можливості дефолту за 
державним боргом [3]. 

Отже, волатильність обмінного курсу також є важливим індикатором інфляцій-
них очікувань через зміни преференцій суб’єктів фінансового ринку щодо ліквід-
ності за зростання волатильності. Один з найбільш значимих ефектів волатильності 
проявляється за її зростання вище певного рівня. Найбільший її вплив проявився  
в середині 2014 р., після фактичного переходу НБУ до політики вільного курсоутво-
рення. За підвищення курсової волатильності має місце зростання перетоку коштів 
у спекулятивні операції з іноземною валютою. Так, у періоди девальвації 2014 р., 
за яких середні обсяги придбання валюти населенням перевищували 1,5 млрд дол. 
на місяць, вагомі обсяги ліквідності спрямовано на придбання валюти банками. Це 
стосувалося і рефінансування, яке як підтримувало ліквідність банківського секто-
ру, так і стимулювало спекулятивні операції з іноземною валютою. Використання 
цього індикатора можливо  як сигнал для Національного банку щодо нарощуван-
ня спекулятивних настроїв та відповідне реагування запровадженням тимчасових  
адміністративних заходів до стабілізації волатильності, тобто, її зниження до обу-
мовленого рівня (в стандартних відхиленнях).

Висновки і пропозиції. Недостатньо ефективний інструментарій Національ-
ного банку щодо контролю за інфляцією і низка об’єктивних чинників зумовлю-
ють урахування більшої низки чинників для своєчасного реагування на виникнення  
інфляційного тиску. На основі проведеного дослідження пропонуємо використан-
ня спредів дохідностей на фінансовому ринку  як додаткових чинників для коригу-
вання прогнозу інфляції. Її рівень пропонуємо визначати через базовий індекс спо-
живчих цін, який підпадає під вплив переважно внутрішніх чинників. Також для 
урахування ризиків та відповідних очікувань ринку корпоративних облігацій вва-
жаємо за доцільне запровадження і відповідне застосування композитного індексу 
за гривневими корпоративними облігаціями для визначення спредів та очікуваної 
премії за ризик. З метою своєчасного реагування на накопичення проблемної за-
боргованості позичальників банків і її негативних ефектів пропонуємо у подальших 
дослідженнях визначення премії за ризик шляхом декомпозиції загального ризику 
на ринкові чинники (кредитний ризик позичальника, термін, обсяг) та імпліцитні 
інфляційні очікування (виражені через спреди). Зважаючи на необхідність ураху-
вання негативних ефектів валютно-курсових шоків в інфляційній динаміці, пропо-
нуємо часткове таргетування валютно-курсової волатильності, визначення макси-
мально допустимих діапазонів курсових коливань (у стандартних відхиленнях) та 
їх відповідне коригування  залежно від періодів і стану пропозиції ліквідності на 
фінансовому ринку.
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Ця стаття — спроба систематизувати поради фахівців (мовознавців, журна-
лістів, копірайтерів1, редакторів), щоб полегшити життя тим, кому потрібно 
написати новину, інформаційну або науково-популярну статтю у видання  
з широким колом читачів, зробити цікавий допис у соцмережах.

Перед багатьма з нас рано чи пізно постає проблема — написати статтю в газету, 
журнал, зробити допис в соцмережах. Не всі можуть під шелест крил натхнення 
сісти і зльоту написати «шедевр», або хоча б просто цікавий і змістовний текст, 
який приверне увагу читача і триматиме її до кінця. Для декого це майже виклик.  
І ось саме тут виникає страх перед пустим полем екрана або чистим аркушем.  
З чого почати? 

1 Копірай́тинг (англ. copywriting — це сполучення слів «copy» — рукопис, текстовий матеріал та 
«writing» — написання) — професійна діяльність, написання рекламних і презентаційних текстів (рекла-
ма (пряма або прихована) товару, компанії, послуги тощо) — https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0
%BE%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.

ЯК ПИСАТИ ПРОСТО І ЦІКАВО

СЄРОВА І.О., завідувач 
кабінету навчально-методичної видавничої діяльності
Науково-методичний центр ВФПО
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Хочу зазначити, що далі мова піде не про статті у наукових фахових виданнях. До 
них є чіткі вимоги, у них є порядок оформлення, їх пишуть за певною структурою. 
Розроблено рекомендації з підготовки журналів для зарубіжних наукометричних 
баз даних (Web of Science, Scopus тощо). Але це тема іншої розмови.

Зоя Нікітюк, українська журналістка, редактор, координатор школи медіа-
професій «Новий журналіст» у своїй книзі «Живая муха. Учимся писать просто  
и нескучно» ділиться професійними секретами, як здійснити свою мрію — писати 
легко, невимушено і так, щоб запам’ятали [1]. На сторінках цього видання багато 
порад і від відомих журналістів.

Починаючи працювати, треба скласти план статті і відповісти на чотири запи-
тання:

1. Для кого ви пишете?
2. Що саме хочете сказати?
3. Як ви говоритимете?
4. Навіщо це читачеві? [1, с. 24].
Слід чітко розуміти, хто ваш читач, який він, чим цікавиться, що його турбує.

Важливими чинниками є вік, освіта, професія.  Уявіть собі людину, для якої ви пи-
шете, яким може бути діалог з нею. Коли ви це зрозумієте, то у своїй статті дасте 
відповіді на актуальні запитання саме для свого читача.

Юрій Марченко, головний редактор незалежного інтернет-журналу про іннова-
ції та культуру PLATFOR.MA, радить писати, начебто ви розмовляєте з друзями, 
головне — знайти історію і розказати її так, щоб вона була цікавою [1, с. 34]. 

Тема і стиль викладення матеріалу підкажуть, у якій саме тональності спілкува-
тися із своїм читачем. Тоді хиткий місток початкової цікавості між вами зміцніє за 
допомогою довіри, поваги і відкритості.

Пишіть просто і доступно — з цього починає свою лекцію про те, як писати ці-
каві статті Роман Кульчинський, головний редактор TEXTY.org.ua [2]. Такий прин-
цип — запорука успіху будь-якого продукту, який поширюється в медіа-просторі.

Визначте, про що ви писатимете і намагайтеся правильно обрати кут зору на 
проблему. Потрібно добре вивчити тему, яку ви обрали, дізнаватися про факти, на-
бирати якомога більше інформації. Фахівці радять читати статті інших авторів на 
аналогічну тему, будь-які словники, тим самим урізноманітнюючи свою мову. Це 
розвиває, народжує ідеї, збагачує не тільки словарний запас, а й загальну ерудицію 
[1, с.59].

Шукайте для статті унікальний матеріал, який по-новому розкриє всім відому 
тему. Слід уміти підбирати слова, цитати, діалоги, зрозумілі саме вашому читачеві 
[1, с.25].

Вказуйте джерела інформації, яку використовуєте. Це стосується і фотографій, 
якими ви ілюструєте статтю, якщо це не ваші особисті світлини.

Писати потрібно конкретно, наводячи дані – порівнювати їх, аналізувати. Про-
сто наведена цифра ні про що не скаже читачеві. Якщо в тексті багато цифр — кра-
ще зробити цікаву інфографіку, яка тільки прикрасить ваш текст [2]. 

Вам особисто має бути цікаво працювати над матеріалом. Галина Тимченко, го-
ловний редактор сайту meduza.io, впевнена, якщо автору нецікаво писати статтю, 
нікому не буде цікаво це читати [1, с. 47]. Чесність і об’єктивність, наведені в тексті 
різні позиції зіграють вам на руку. Шукайте підтвердження своїх особистих думок 
у експертів та професіоналів.

У кожному дописі має бути зміст. Читач без зайвих роздумів має зрозуміти, наві-
що він витрачає час на читання: він дізнається про щось до того невідоме, він поба-
чить давно відоме під іншим ракурсом тощо. Цінуйте час вашого читача! [1, с. 25].

Розшифруйте терміни, уникайте діалектизмів, жаргонізмів та іноземних слів, 
якщо не наводите їх значення. Ніколи не завадить зайвий раз зазирнути у словник, 
але надто «зарозумілий» текст швидко стане нецікавим. 
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Обов’язково розшифровуйте абревіатури. Коли мова йде про людину — пишіть 
повністю ім’я і прізвище — поважайте свого героя.

Уникайте довгих речень і складних конструкцій. Читач (й автор, до речі) має 
пам’ятати з чого починалося речення, про що у ньому йшлося і чим усе закінчило-
ся. Так само і з начебто порубаними, занадто короткими реченнями. Вона непри-
родні і примушують читача робити  зайві паузи.

Не зменшуйте значення пунктуації. Правильно розставлені акценти, паузи тіль-
ки спряють сприйняттю написаного, логічно пов’язують частини речення.

Є тексти нецікаві, які зовсім не викликають бажання дочитати їх до кінця. Часто 
у цьому винні мовні «паразити» — канцеляризми. Копірайтер і редактор Тетяна 
Логінова у своїй статті «Що таке канцеляризм і як його позбутися – на прикладах» 
зазначає, що канцеляризми — це слова і вислови, характерні для офіційного діло-
вого стилю. Вони доречні у ділових паперах, але інші тексти роблять нецікавими і 
сухими. Написана канцелярською мовою корисна інформаційна стаття стає важ-
кою для сприйняття і читання. Довгі, майже безкінечні речення неможливо роз-
плутати, щоб насамкінець дізнатися, про що йшла мова [3]. 

Канцеляризми настільки увійшли в наше життя, що у читача з’являється від-
чуття «дежа вю» — це все він десь уже бачив і нічого нового для себе не відкриє. Так 
відбувається навіть тоді, коли автор намагався поділитися цікавою інформацією і 
вклав душу в свою роботу, готуючи статтю.

Приклади поширених канцеляризмів, які, крім нудьги, нічого не викликають: 
даний, певний, в якості, залежно від, значний, вищевикладене, впродовж, забезпечу-
вати, який-небудь, будь-який, будь-чий, надавати, здійснювати, функціонувати, 
з метою, тривалий, крім того, має місце, надавати допомогу, ставити питання, 
озвучити позицію, було прийнято рішення, знаходитися у стані, вказаний період, 
через відсутність.

«Під час круглого столу відбулося обговорення» — далі цих слів ніхто не прочи-
тає [2]. Така мова мертва, сповнена штампів і нецікава.

Часто навіть  досвідчені автори не завжди бачать мовні «паразити» у своїх тек-
стах, настільки вони впевнено оселилися в нашій свідомості.

Зараз ми маємо дещо згадати із шкільної програми з української мови, щоб ро-
зібратися, як зробити речення простими і зрозумілими.

Звернімо увагу на іменники, які утворюються від дієслів за допомогою суфіксів 
ання/яння:

годувати — годування
виявляти — виявлення
порушувати — порушення
зміцнювати — зміцнення
поліпшувати — поліпшення
використовувати — використання
усувати — усунення.
Мовознавець, письменник Борис Антоненко-Давидович у своїй книзі «Як ми го-

воримо» наводив такий приклад [4].
Візьмімо фразу з газети: 
«Завдання ліквідації будь-яких порушень статутів і настанов, рішучого 

зміцнення дисципліни вимагають докорінного поліпшення контролю за діяльніс-
тю підлеглих, розумного використання дисциплінарних прав, усунення помилок  
в роботі»

«Усі слова в цій фразі — українські, а разом із тим звучить вона не по-українському, — 
зазначає мовознавець. — Чому? Тому що її переобтяжено віддієслівними іменни-
ками: порушення, зміцнення, поліпшення, використання, усунення. Таке нагрома-
дження їх з одноманітними закінченнями порушує мелодійність звучання моно-
тонним «няканням», ускладнює фразу — аж стає важко зрозуміти її зміст.
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Українська мова в побудові речення надає переваги дієслову в неозначеній формі 
й різних особових формах, а також дієприслівнику над віддієслівним іменником. 
Ідучи за цією вимогою, треба було наведену вище фразу скомпонувати так: 

«Завдання ліквідувати будь-які порушення статутів і настанов та рішуче 
зміцнити дисципліну вимагають докорінно поліпшити контроль за діяльністю 
підлеглих, розумно використовувати дисциплінарні права, переборювати помилки 
в роботі». 

З п’ятьох віддієслівних іменників залишився тільки один, конче потрібний, — 
порушення, вся фраза від того полегшала, стала простішою, приступнішою» [4].

Ось приклади речень з канцеляризмами, які наводить Тетяна Логінова [3].
Для збільшення надоїв годування та доїння корів рекомендується здійснювати 

у вказаний час. 
На нараді планується обговорення збільшення обсягів продаж.
Недовиконання плану продаж призводить до зменшення прибутку компанії і, 

відповідно, оплати праці менеджерів.
Читати такі тексти, як мінімум, нецікаво і важко через засилля канцеляризмів. 

Як їх позбутися? Все просто —повертайте в свої тексти дієслова.
Щоб збільшити надої, слід кормити і доїти корів за графіком.
На нараді обговорюватимемо, як збільшити обсяги продаж. 
Якщо план продаж не виконати, то прибуток компанії зменшиться і зарплата 

менеджерів також.
Ще одна біда канцелярських текстів – довгі ланцюжки іменників.
Алгоритми підвищення показників споживчого попиту. 
Процес розвитку руху за поліпшення життя населення країни.
Скорочення працівників зумовлено вдосконаленням виробництва через автома-

тизацію виробничих процесів.
Читаючи такий текст, важко дістатися до суті, зрозуміти про що йдеться. Позбу-

тися такого явища можна, спрощуючи текст, доки він не стане зрозумілим з першо-
го швидкого читання.

Працівників скоротили, оскільки стали застосовувати  автоматичні прилади 
на виробництві.

Пасивні обороти не додають текстам легкості, роблять їх важкими і недолугими. 
Текст (об’єкт дії) написаний (пасивний стан) мною (виконавець дії) за одну ніч.
Дипломна робота виконана студентами у визначений термін.
Позбутися пасивних оборотів можна, замінивши їх активними формами.
Я написав текст за одну ніч.
Студенти виконали дипломну роботу вчасно.
Складними для сприйняття роблять текст прийменники, створені від іменників: 

за рахунок, в ході, за винятком, в рамках, в продовження, на відміну від, внаслідок.
Коні відстали внаслідок затримки в дорозі через втому.
Просто і зрозуміло фраза звучатиме так:
Коні відстали, оскільки втомилися в дорозі.
Надає канцелярського відтінку тексту заміна простого дієслівного присудка ком-

бінацією «дієслово + віддієслівний іменник».
Наприклад:
розглянути (справу) — перейти до розгляду
описати (ситуацію) — дати опис
усунути (недолік) — почати усунення.
Суд переходить до розгляду справи про адміністративне правопорушення.
Повертаючи в текст прості дієслівні присудки, ми робимо його легким до сприй-

няття.
Суд розглядає справу про адміністративне правопорушення [3]. 
«Забудьте про штампи і офіційну мову, пишіть вільно… Працюйте над  
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словником.Придумуйте метафори»,  — радить Роман Кульчинський [2].
Письменник і журналіст Вільям Зінссер, книга якого «On Writing Well» стала на-

стільною для журналістів, юристів, маркетологів і всіх, хто має відношення до на-
писання текстів, застерігає від використання штампів і кліше, а також надмірних 
ліричних фраз [5]. Все це робить текст, скоріш, фальшивим, ніж цікавим.

Прислівники у тексті не завжди підсилюють текст, інколи, навпаки, надають 
йому відтінку невпевненості або просто є зайвими: тривожний факт, детальний 
аналіз, рішуче відхилити, необхідна умова.

Беріть інтерв’ю, — радить Зінссер. — Уміння брати інтерв’ю — одна з тих на-
вичок, які можна лише розвивати [5]. Так ви отримаєте оригінальну інформацію, 
пожвавите свою статтю.

І ще одне. Фахівці радять не  відкладати роботу. Повертаючись із заходу, не роз-
гортаючи блокнот, відразу пишіть статтю. Так ви поділитеся із читачем тільки най-
більш цікавими і важливими фактами, діалогами, емоціями. Текст стане живим і 
викликатиме бажання його читати. Пізніше, проглядаючи свої записи, ви побачи-
те, що все найцікавіше ви вже написали, залишилося тільки звірити дати, цитати, 
цифри, прізвища, назви [1, с. 28].

Додайте в текст трохи гумору там, де це доречно. Влучний жарт тільки прикра-
сить текст. Образність, яскраві барви зроблять навіть наукову статтю бестселером.

Структура тексту
Коли немає структури — виходить дуже розумний і незрозумілий текст, оскіль-

ки автор сам не знає, що він хоче сказати, кому і навіщо. 
Головне правило: одна стаття — одна тема. Наведіть порядок у голові, дайте від-

повідь на запитання, без яких немає сенсу розпочинати роботу над текстом, і тільки 
після цього сідайте писати! [1, с.37; 2]

Найчастіше вдалим і прийнятним для читання є динамічний, легкий текст з діа-
логів, абзаців, коротких речень або реплік, де багато простору. «Розбавляйте» текст 
або риторичним запитанням, або емоційним окликом. Так радить зробити Олена 
Скачко, журналіст,  головний редактор низки популярних видань [1, с. 54].

Оптимальний обсяг речення — важливий чинник того, як сприйматиме текст 
читач.  Дослідження American Press Institute (Американського інституту преси) 
показує, що речення з 8 слів читач розуміє у 100 відсотках випадків, а з 28 — 
лише у п’ятдесяти [6, с. 31].

Фахівці радять дотримуватися певного темпу, чергуючи довгі речення з корот-
кими. Написавши текст, завжди читайте його вголос. Читання викликає задоволен- 
ня — будьте впевнені: у вас вийшов  цікавий текст.

Скорочуйте текст після редагування мінімум на 10%. Позбавляйтеся занадто де-
талізованих шматків тексту, зайвих речень, словосполучень, слів, які не несуть зміс-
тового навантаження [2].

Працюйте над композицією тексту. Придумуйте креативні початок, заголовки, 
підзаголовки, ефектний фінал.

Олена Скачко зауважує, що головна роль початку будь-якого тексту – зацікави-
ти читача настільки, щоб він не зміг відірватися, не дочитавши до кінця. Має бути 
обов’язково якась інтрига, «гачок». Як почати правильно? Правильно — це цікаво!

Як не дивно, — ділиться секретом Олена, — інколи корисно розпочати з фіналу, 
який має чіпляти емоційно, розставити усі крапки над і, здивувати, або примусити 
замислитися.

До речі, останній абзац — найважливіший, його запам’ятовують, коментують, 
він підсилює враження від усього тексту загалом. Фінал — це завжди заклик до дії.

Коли текст готовий — настає час для іншої роботи. Слід вичитати свою статтю, 
перевіряючи її на найбільш поширені помилки [1, с. 62]:

• перекручені цитати;
• некоректні заголовки;
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• помилки в цифрах;
• орфографічні помилки;
• неправильно вказані посади, звання;
• перекручені імена.
Зоя Нікітюк радить, працюючи над текстом, завжди виділяти кольором дати,

цифри, факти, які після завершення роботи потрібно перевірити.
Давайте читати свої тексти іншим для конструктивної критики, ставте якомога 

більше запитань редактору, беріть інтерв’ю, пишіть аналітику — що частіше, то 
краще. Досвід — велика сила!

Нарешті, роботу безпосередньо з текстом завершено. Але не менш важливим за 
його зміст є оформлення. І тут знов у пригоді стають поради Зої Нікітюк [1, с.78].

Заголовок
Це те, що приваблює читача передусім. Здебільшого саме від нього залежить, чи 

читатимуть ваш матеріал. Яким має бути заголовок? Викликати інтерес, приверну-
ти увагу. Але тут потрібно знати міру. Заголовок має інтригувати, щоб зацікавити 
людину прочитати весь текст, і водночас не розкривати всю суть матеріалу і не ви-
кликати розчарування і почуття ошуканості.

Заголовок може бути емоційним, адже найлегше — достукатися до серця. Якщо 
заголовок конкретний, у такому випадку не слід забувати про здоровий глузд. За-
головок має бути зрозумілий не тільки для самого автора. Уникайте двозначності, 
найчастіше вона небажана.

Придумуючи заголовок, вмикайте фантазію і не бійтеся експериментів. І, 
звичайно, не слід висловлювали очевидні речі у заголовку: "Десь холодно, а десь 
спекотно".

На сайті MediaLab — проєкті 
Львівського медіафоруму — опубліко- 
вано матеріали Олександра Амзіна 
«Новостная интернет-журналисти-
ка», де він, зокрема, виклав свої по-
ради щодо створення заголовків [6]. 

1. Заголовок — це вся новина од-
ним реченням.

2. Придумуйте заголовок до по-
чатку написання статті.

3. Вводьте у свій заголовок дієслово.
4. Не робіть кальку з чужих заго-

ловків.
5. Заголовок не може бути нудним.
6. У заголовку важливе уточнення,

інтрига недоречна.
Після заголовка настає час ліду. 

Нехай вас не лякає це специфічне 
слово зі словника журналістів. Хоча інколи лід — штука капризна і підступна. Але 
все по порядку.

Що таке лід і для чого він?
Лід (від англ. lead — керувати, очолювати, займати перше місце, бути попере- 

ду) — короткий виклад матеріалу, що його розміщують після заголовка й перед 
основним текстом. Існує правило, згідно з яким матеріал довший за 100 рядків 
слід супроводжувати лідом [7].

Іноді підзаголовок називають лідом чи навпаки. В матеріалі лід розміщують від-
разу після заголовка [1, с. 91]. Лід зазвичай має відповіді на найважливіші питання. 
По суті це весь матеріал в одному абзаці або його найцікавіший шматок. 
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Не слід обтяжувати лід спеціальними термінами і цифрами. Не залишайте най-
цікавіше на потім — викладайте його у ліді. Зацікавлюйте свого читача. Іноді до-
статньо передивитися заголовок, лід і декілька перших абзаців, щоб зрозуміти, чи 
потрібно поглиблено читати матеріал [1, с. 93]. Щоб написати лід, потрібно вмісти-
ти весь текст статті в 25-40 слів. 

Внутрішній підзаголовок
Часто у різних виданнях ми бачимо безкінечні статті, майже на весь розворот, які 

візуально лякають одноманітністю і викликають у читача сумніви щодо спромож-
ності «осилити» такий текст. Тут, як радить Зоя Нікітюк, допоможуть підзаголовки, 
які зроблять текст більш прийнятним. Вони з’єднають окремі за змістом частини 
статті, акцентують на чомусь увагу.

Передавши факти, автор часто надає додаткову інформацію, зв’язану з темою 
статті, і яка може бути цікавою читачеві. Це так званий бекграунд — довідкова ін-
формація, фон, історія, які передують новині [6]. 

Встигнути за часом
Оскільки нині ми маємо справу з «поколінням заголовків» — так називає біль-

шість сучасних читачів журналіст, головний редактор, медіаменеджер Світлана Іс-
крук, — окремо слід приділити увагу текстам у соцмережах [1, с. 72]. Поверхне- 
вість — вважає вона, — тренд сьогодення. Великі обсяги інформації, поспіх при-
зводять до того, що бракує часу читати великі тексти. З цього приводу Світлана дає 
низку простих і корисних порад.

Основні принципи, які «працюють» у більшості дописів у соцмережах, на думку 
Світлани, такі:

- діліться своїм власним досвідом та емоціями, пропускайте все через себе,
адже чесність і відкритість — ось що має справжню цінність;

- пишіть про те, що відбувається тут і зараз. Оперативність — те, що приму-
шує нас продивлятися стрічку соцмережі, не чекаючи випуску новин;

- найголовніше у тексті в соцмережах — незалежно від  довжини і формату
стрічки новин — перші 5-7 слів — ударна фраза. Саме ці слова побачать читачі  
у стрічці оновлень, або коли хтось на них відреагує. Придумуйте заголовок для кож-
ної замітки або обирайте найбільш клікабельні слова для першого рядка;

- що коротше, то краще. Мікроблог, мініблог і блог — такі визначення мож-
на дати формату текстів у соцмережах. Поняття мікроблогу справедливо для твіте-
ра, де обсяг повідомлення становить 140 символів. У фейсбуці та інстаграмі є записи 
усіх трьох форматів. В інстаграмі головне — не текст, а фотографія або коротке ві-
део. Текст також має значення, особливо, якщо в ньому є хештеги — ключові слова 
зі знаком # [1, с.74].

Щоб зацікавити читача, у вас є менше хвилини. Якщо вдасться — він читатиме 
далі, якщо ні — піде на інший сайт [2].

Артем Захарченко, український письменник, науковець, журналіст, редактор, 
зазначає, що, відкриваючи будь-яку інтернет-сторінку, людина нечасто повністю 
читає весь розміщений на ній текст. Рух погляду, зазвичай, нагадує написання лі-
тери F: спершу читають заголовок або розглядають головну фотографію. Далі де-
щиця уваги перепадає підзаголовку або  заголовку, якщо його розміщено під фото.  
А потім погляд дуже швидко опускається донизу, «чіпляючись» лише за перші сло-
ва абзаців або за помітні елементи — підзаголовки, елементи списку, додаткові фо-
тографії. Рух вертикаллю припиняється тоді, коли око перестає ловити цікаві для 
себе елементи [8, с.18].

Тексти мають бути зрозумілими з першого разу. Такий самий принцип уже дав-
но використовують на радіо й телебаченні: адже там споживачі інформації не мо-
жуть повернутися назад і прослухати ведучого ще раз [8, с.21].

Перевіряйте факти! Найголовнішою умовою для того, щоб розпізнати фейк,  
є критичне ставлення до інформації, яку ви споживаєте. Намагайтеся не приймати 
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на віру будь-які повідомлення, не переконавшись остаточно у їх правдивості, осо-
бливо у час інформаційної війни, — радять експерти проєкту StopFake [8, с.42].

Як роблять новини. Дизайн новини 
Новина — це особливий вид статті. Її цінність у своєчасності, оперативності,  

достовірності та стислості. Ось декілька порад від Олександра Амзіна, як зробити 
якісну новину [6].

Незалежно від формату видання тексти мають бути скомпоновано найзручні-
шим способом. Припустимо, новина — це річ, у якої є користувачі (читачі). Добра 
новина як предмет має низку властивостей. Якщо цих властивостей немає, їх можна 
новині надати.

1. Зробіть її привабливою. Напишіть гарний заголовок. Оберіть цікавий привід
для новини.

2. Новина — одноразовий предмет. Читачі не звикли використовувати її багато-
разово. Добре написане повідомлення задовольняє інтерес з першого разу і не ви-
магає перечитування.

3. Розділіть текст на зв’язані одна з одною частини. Ніхто не вживає новину зал-
пом, одним величезним абзацом або, як говорять англійці, «стіною тексту».

4. Дайте читачу можливість перевірити джерела. Залиште на них в тексті додат-
кові посилання. Широко використовуйте гіперпосилання.

5. Не викладайте новину довгими реченнями. Інформація має легко засвоюватися.
І знов повертаємося до того, що все починається з правильного заголовка, 

який слід розкрити вже в першому абзаці. Усі подробиці, викладення підзаголовка, 
інші новини викладаємо в другому, в третьому абзаці можна починати писати до-
даткову інформацію (бекграунд), а в четвертому — продовжити.

6. Уникайте слів і конструкцій-паразитів.
Звісно, написання статті — це творчий та індивідуальний процес. Пам’ятайте, 

тільки практикуючись, знаючи і застосовуючи універсальні формули та принци-
пи створення текстів ви зможете з легкістю спілкуватися із читачами на шпальтах 
різних видань, у соціальних мережах, листуванні. Будьте впевнені, створюйте свій 
неповторний стиль, спираючись на досвід інших.

А найкращою загальною порадою від усіх професіоналів вважаю таку: заведіть 
звичку більше читати якісних текстів, гарної публіцистики, художньої літератури  
і не тільки рідною мовою — так ви навчитеся писати просто і цікаво.
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Формування здорового молодого покоління є пріоритетним завданням в галузі 
освіти і виховання, як основи майбутньої інтелектуальної еліти країни. Водночас 
дослідження науковців показують, що науково-технічний прогрес ставить висо-
кі вимоги до психофізичної підготовки випускників закладів  фахової передвищої 
освіти. Особливу увагу привертає стан здоров’я сільської молоді та студентів аграр-
них коледжів, зокрема спеціальності «Агрономія». Професійна діяльність фахівців 
аграрного сектору передбачає виконання комплексу різноманітних стандартних  
і творчих фізичних дій, що потребують високого рівня стану здоров’я. Проте в мо-
лодих людей, які приходять на навчання в аграрні коледжі, часто не сформована 
мотивація до здорового способу життя. Серед причин безвідповідального ставлен-
ня до свого здоров’я окреме місце посідають недотримання здорового способу жит-
тя, відсутність орієнтації на здорове життя.

З усіх функціональних ланок агропромислового комплексу найбільш трудоміст-
ким залишається сільськогосподарське виробництво, яке характеризується помітно 
високим рівнем ручної праці. Так, у рослинництві ручна праця становить близь-
ко 25 %. Тому в таких умовах сільськогосподарського виробництва дуже важливим  
є рівень фізичного здоров’я, психофізичних і психофізіологічних можливостей, від 
яких певною мірою залежить професійна дієздатність, надійність і творче довго-
ліття фахівців. 

Науковці зазначають, що діяльність фахівців агропромислового комплексу має 
певні особливості умов праці, зокрема їх робота характеризується розумовим на-
вантаженням та відбувається як у приміщенні, так і просто неба, часто в диском-
фортних умовах, ритму і режиму праці переважно немає. Протягом робочого дня 
значне навантаження припадає на центральну нервову, серцево-судинну, м’язову, 
дихальну системи, систему терморегуляції, опорно-руховий апарат, а також зоро-
вий, вестибулярний та слуховий аналізатори. Крім того, сезонність у сільськогоспо-
дарській діяльності визначає її багатопрофільність. Також ще однією особливістю 
є природно-кліматична залежність, що зумовлює галузеву специфіку професійної 
діяльності [2].

Потреба формування здоров’язбережувальної компетентності студентів аграр-
них закладів фахової передвищої освіти зумовлена низкою обставин, а саме: під-
вищення психофізіологічних вимог до фахівців агропромислової галузі, тенденція 
до погіршення стану здоров’я молодого покоління, відсутність системних умінь 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ  

АГРОТЕХНІКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»

КОЛОМІЄЦЬ Т.М., завідувач технологічного відділення 
ПАЛІЙ В.М., викладач  
Липковатівський аграрний коледж
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здоров’язбережувальної поведінки; недостатнє впровадження методик і технологій, 
спрямованих на виховання дбайливого ставлення до власного здоров’я.

Саме на останній проблемі зупинимося детальніше.
Під час професійної підготовки майбутнього фахівця відповідно до державних 

документів (законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», На-
ціональної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Державної на-
ціональної програми «Освіта: Україна ХХІ сторіччя», Концепції виховної робо-
ти, Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до  
2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» тощо) нада-
ється перевага вихованню духовно і фізично здорової особистості зі сформованою 
здоров’язбережувальною компетентністю як передумовою спроможності фахівця 
виконувати професійні функції [4].

Переважна більшість педагогів, науковців і освітян-практиків переконані, що 
підготовка фахівців у будь-якій сфері має здійснюватися на новій концептуальній 
основі в рамках компетентнісного підходу. Проблему професійної компетентнос-
ті майбутніх агротехніків в аграрних коледжах досліджують і аналізують Н. Бібік,  
І. Зязюн, Н. Кузьміна, В. Луговий, С. Максименко, Л. Нічуловська та ін. [3].

Проблемі здоров’язбережувальної компетентності особистості присвячено 
наукові дослідження Т. Андрущенко, О. Антонової, Н. Поліщук, Ю. Бойчука,  
М. Гончаренко, А. Турчинова, зокрема її формуванню у майбутніх фахівців різних 
спеціальностей – Н. Башавець, Д. Вороніна, І. Мельничук та ін. Розробленню педа-
гогічних умов організації та навчально-виховному процесу присвячено дослідження  
Ю.К. Бабанського, В.П. Безпалька, С.У. Гончаренка, І.Я. Лернера та інших.

Однак використання здоров’язбережувальних технологій у професійній підго-
товці студентів-агротехніків ще недостатньо вивчене. Оскільки збереження життя 
і здоров’я людини є державним пріоритетом,  актуальними є дослідження, спря-
мовані на вивчення проблеми здоров’язбереження у аграрних коледжах, а також 
на розробку практичних педагогічних прийомів і методів, покликаних розвивати  
в студентів особистісні характеристики, що сприяють безпечній праці.

Значну частину часу свого життя доросла людина присвячує роботі, тому умо-
вою збереження здоров’я та високого рівня працездатності є створення безпечних 
умов праці, зменшення впливу на працівника шкідливих і небезпечних виробничих 
чинників. Набуття майбутніми агротехніками професійних навичок починається  
у коледжах. Саме тут студенти знайомляться з безпечними прийомами праці, усві-
домлюють взаємну обумовленість особистої безпеки і безпечного стану умов праці 
на виробництві. Тому об’єктивно доцільним є прищеплення знань та мотивування 
майбутніх фахівців агропромислової галузі до здоров’язбережувального стилю по-
ведінки. Життєвий вибір на користь здоров’язбереження, зроблений у студентські 
роки, залежатиме від домінуючої мотивації щодо нього та здоров’язбережувальних 
ціннісних орієнтацій, що, в свою чергу, визначатиме подальший життєвий успіх  
і спрямованість дорослої особистості на професійну самореалізацію. 

За результатами діяльності робочої групи з питань запровадження компетент-
нісного підходу, створеної у межах проєкту ПРООН «Освітня політика та освіта «рів- 
ний – рівному», запропоновано такий перелік ключових компетентностей (рис. 1).

Отже, здоров’язбережувальна компетентність визнається однією із ключових 
компетентностей людини, які мають бути обов’язково сформовані у кожної особис-
тості для її повноцінної життєдіяльності й життєтворчості. Вона розглядається як 
основа буття людини, де основним є усвідомлення важливості здоров’я, здорового 
способу життя для всієї життєдіяльності особистості [3].

Проведений аналіз дозволив визначити здоров’язбережувальну компетентність 
агротехніка як професійно значущу характеристику представника виробничої 
сфери, що забезпечує: його оптимальну працездатність під час виконання вироб-
ничих функцій завдяки сформованому ціннісному ставленню до власного здоров’я 
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Навчальна
(вміння вчитися)

Ключові компетентності,
визначені українськими педагогами

Загальнокультурна Соціальна

Громадянська

Здоров’язбережувальна

Підприємницька

Компетентності з інформаційних  
та комунікаційних технологій

(фізичного, психічного, соціального, духовного), стійким навичкам ведення здоро-
вого способу життя і протидії шкідливим звичкам (сформований усталений стиль 
здоров’язбережувальної поведінки), а також володінню здоров’язбережувальними 
технологіями стосовно себе й інших (працівників виробництва). 

Особливістю розвитку здоров’язбережувальної компетентності в умовах закла-
ду фахової передвищої освіти є необхідність поєднувати опанування студентами 
безпечних прийомів праці з ідеями здоров’язбереження. Таке поєднання потребує 
цілеспрямованого, спланованого, науково обґрунтованого педагогічного впливу. Це 
вимагає від викладачів готовності професійно розвиватися й позитивно сприймати 
інновації, опановувати як педагогіку, так і суміжні з нею науки, й використовувати 
їх. Впровадження в освітній процес педагогічних технологій, здатних сприяти фор-
муванню у студентів націленості на здоровий спосіб життя та безпеку праці, є од-
нією з умов створення здоров’язбережувального середовища закладу. 

На думку Ю. Бабанського, педагогічні умови відображають стан, у якому компо-
ненти освітнього процесу представлено в найоптимальнішому взаємовідношенні, 
що надає можливість викладачеві ефективно викладати, керувати освітнім проце-
сом, а студентам — успішно навчатися [1]

У контексті нашого дослідження таким педагогічним процесом є вивчення дис-
ципліни «Охорона праці в галузі».

Професії аграрного профілю вимагають, щоб охорона праці постійно супро-
воджувала професійну діяльність фахівців. У своєму дослідженні ми розглядаємо 
«Охорону праці в галузі» в її спрямованості на розвиток шляхів і способів забезпе-
чення здорових умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі рослинни-
цтва, що забезпечують високу працездатність майбутніх агротехніків і формування 
їхньої здоров’язбережувальної компетентності.

Формування здоров’язбережувальної компетентності буде ефективним за умо-
ви розвитку спонукальних мотивів такої діяльності. На нашу думку, розвитку 
позитивної мотивації здобувачів освіти аграрних коледжів під час формування 
здоров’язбережувальної компетентності на заняттях з дисципліни «Охорона пра-
ці в галузі» сприятиме ознайомлення з цікавими фактами з історії та сьогодення 
здоров’язбереження; ознайомлення з сучасними проблемами збереження здоров’я 
та шляхами їх подолання; розроблення вправ для індивідуальної роботи з власного 
вдосконалення; формування комфортної психоемоційної атмосфери на заняттях; 
урахування рівня інтелектуального розвитку й попередньої підготовки з питань 
здоров’язбереження.

Впроваджуючи компетентнісний підхід під час вивчення дисципліни «Охоро-
на праці в галузі», необхідно враховувати інтегральну сутність компетенцій. Тому  
проведення занять має бути з максимальним врахуванням практики й досвіду сту-

Рис. 1. Ключові компетентності (бачення українських учених)
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дентів, базуватися на активних та інтерактивних методах засвоєння навчального 
матеріалу. Це досягається моделюванням змішаних форм навчальних занять або 
використанням тренінгів. Особливу увагу слід приділити формуванню завдань для 
самостійної й індивідуальної роботи студентів. 

Мотивуючі заходи з формування здоров’язбережувальної компетентності май-
бутніх агротехніків на заняттях з дисципліни «Охорона праці в галузі» досягаються 
застосуванням інноваційних технологій навчання. Наприклад, перегляд та аналіз 
відеороликів з наслідками аварійних ситуацій і нещасних випадків в сільськогоспо-
дарському виробництві дає практичну основу для реалізації принципу пріоритет-
ності охорони життя і здоров’я працівників  відносно результатів своєї виробничої 
діяльності. Студенти починають чітко розуміти ствердження: «Життя та здоров’я  
людини дається один раз». Міцному засвоєнню студентами правил безпечного ви-
конання робіт у галузі рослинництва сприяє самостійна творча робота під час ство-
рення тематичних комп’ютерних проєктів-презентацій «Охорона праці в моїй про-
фесії», в яких вони розкривають порушення нормативно-правових актів безпечного 
виконання робіт на машино-тракторних агрегатах.

Забезпечення міждисциплінарної інтеграції з фаховими дисциплінами допома-
гає набуттю студентами знань зі здоров’язбереження під час аналізу умов праці  
у рослинництві за показниками шкідливості та небезпечності середовища, важкості 
та напруженості трудового процесу. Вміння критично оцінювати причини виник-
нення виробничого травматизму та професійних захворювань в галузі рослинни-
цтва забезпечує навчальна гра «Брейн-ринг».

Під час практичних занять виконання імітаційних вправ в підгрупах з рятуван-
ня свого життя та надання першої невідкладної допомоги іншим дозволяє відпра-
цювати уміння оцінювати рівень небезпеки і алгоритм дій з надання домедичної 
допомоги. Реалізація практичного заняття за темою «Основні заходи пожежної 
профілактики у селянських (фермерських) господарствах» цікава у вигляді вікто-
рини-змагання.

Метою проведення позаурочних заходів при кабінеті є інформаційно-
роз’яснювальна робота та навчання, спрямовані на формування культури охорони 
праці майбутніх фахівців; виховання почуття відповідального ставлення до охорони 
здоров’я та життя людини; розвиток професійного інтересу та пізнавальної діяль-
ності до охорони праці. Форма проведення різноманітна: екскурсії на виробництво, 
конкурс-вікторина на тему: «Обережним будь завжди, щоб не сталося біди!», що-
річний тематичний вечір, присвячений Всесвітньому Дню охорони праці тощо.. 
Рольові ігри, аналіз тест-малюнків завжди викликає інтерес і зміцнення впевненос-
ті студентів у власній спроможності працювати безпечно і дотримуватися вимог 
охорони праці. Тому завдання викладача — допомогти кожному студенту віднайти 
внутрішні ресурси, щоб за потреби діяти впевнено.

Націленість студентів до здоров’язбереження досягається паралельною ро-
ботою викладачів у двох напрямах. По-перше, працівники закладу освіти мають 
створювати атмосферу, яка дозволила б студентам органічно поєднувати оволодін-
ня обраною професією та набуття навичок безпечного виконання робіт, сприяла 
б усвідомленню відповідальності кожного за збереження життя і здоров’я свого 
та оточення. По-друге, під час вибору педагогічних технологій слід орієнтуватися 
на ті, котрі дозволяють формувати культуру безпеки праці, виховувати повагу до 
життя і здоров’я свого та оточуючих. Тісний зв’язок із обраною професією забез-
печує високий рівень мотивації, викликає інтерес до змісту поставлених проблем. 
Рівень складності має відповідати реальним можливостям студентів: це дасть їм 
змогу відчути свою здатність вирішувати проблеми, що виникатимуть перед ними  
у професійній діяльності. Прийоми навчання варто обирати такі, що виявляють, 
задіюють і збагачують суб’єктивний досвід студента, спрямовують пізнавальні зді-
бності його у напрямі здоров’язбереження.
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Отже, педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності 
у майбутніх агротехніків охоплюють спрямованість навчання дисципліни на фор-
мування у студентів мотивації до набуття здоров’язбережувальної компетентності; 
забезпечення формування у студентів знань, умінь і навичок щодо використання 
прийомів самовиховання здоров’язбережувальної поведінки; забезпечення міждис-
циплінарної інтеграції змісту формування здоров’язбережувальної компетентності.

Кроком у цьому напрямі є проведення таких уроків охорони праці, які сприя-
ють формуванню в студентів упевненості у власному позитивному впливі на стан 
безпеки праці. Інноваційність викладання охорони праці в галузі — у зміні підходу 
до професійного навчання агротехніків. Звичне залякування можливими травмами 
й нещасними випадками слід замінити розвитком у студентів впевненості у своїх 
здібностях, у тому, що вони уже мають ті риси характеру, які дозволяють бути висо-
кокласним фахівцем, націлювати їх на подальше самовдосконалення. Результатом 
підготовки майбутніх агротехніків до розвитку здоров’язбережувальної компетент-
ності є готовність до цієї діяльності. 

У подальшому для підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців  
з питань охорони праці необхідно постійно коригувати відповідну програму на-
вчання щодо змісту сучасних нормативно-правових актів і впроваджувати відповід-
ні методики покращення практичної підготовки.
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За останні десятиліття пасічники зіткнулися з серйозними проблемами — зна-
чним скороченням чисельності бджолиних сімей і погіршенням умов їх проживан-
ня. Бджоли гинули і раніше від хвороб і шкідників, порушень і недотримання тех-
нологічних елементів їх утримання в різні періоди року, недостатньої кількості або 
поганої якості кормів, погодних катаклізмів тощо. Крім цих чинників нині особливе 
місце посідають екологія, і, в першу чергу, отруєння бджіл пестицидами, кормові 
ресурси, глобальне потепління і, звичайно, синдром загибелі бджіл.

З приводу синдрому загибелі бджіл (СГБ) скажемо таке. Ця епідемія на почат-
ку свого поширення вразила країни Південної і Північної Америки, трохи пізні-
ше проявила себе в Європі і Азії. У багатьох країнах чисельність бджолиних сімей 
скоротилася в рази. Що саме є причиною вимирання бджіл науковцями до кінця 
не встановлено і тому існує багато різних припущень. Вчені США та Індії, нібито, 
розгадали загадку масової загибелі бджіл. Але кожна група дослідників пропонува-
ла свою версію відгадки. Американці впевнені, що бджіл губить спільна діяльність 
грибків і вірусів, а індійці в усьому звинувачують стільниковий зв’язок.

Згідно з прогнозами песимістично налаштованих дослідників, якщо загибель 
бджіл триватиме такими самими темпами і далі, то до 2035 року ці комахи можуть 
повністю зникнути. Хтось згадує пророцтво Іоанна Богослова, де, як ми пам’ятаємо, 
вказано, що перед Кінцем Світу спочатку зникнуть всі бджоли, а потім вже Апока-
ліпсис і до людей добереться. Інші цитують Альберта Ейнштейна, який стверджу-
вав, що без бджіл людство може проіснувати лише чотири роки. Одним словом 
без запилення комахами на землі можуть зникнути понад 87% видів рослин. Багато 
різновидів комах-запилювачів людина вже знищила або «занесла» їх до червоної 
книги. Основний тягар в запиленні нині лежить на бджолах. Цілком очевидним 
стає той факт, що вимирання бджіл — це досить серйозна проблема для людства.

Слід зауважити, що закономірності життєдіяльності бджіл формувалися, почи-
наючи з Кайнозойського етапу (перша половина Палеогенового періоду). Паралель-
но з розвитком рослинного світу зароджувалися і вдосконалювалися особливості 
життєдіяльності бджіл, які поступово перейшли від індивідуального (поодинокого) 
існування до групового — соціального.

За даними науковців, медоносні бджоли впродовж 40–100 млн років пристосову-
валися до різних природно-кліматичних і медозбірних умов. За цей період у бджіл 
сформувалася низка умовних і безумовних рефлексів, спрямованих на виживання 
соціуму. На жаль, завдяки активній експлуатації природних ресурсів людина істот-
но вплинула на навколишнє середовище. Нераціональне використання земельних 
угідь, впровадження інтенсивних технологій виробництва і переробки продукції, 
застосування генетично модифікованих організмів, біологічно активних і гормо-
нальних препаратів, хімічних речовин й інші чинники суттєво погіршили умови 
існування медоносних бджіл. За останні кілька десятків років у всьому світі крім 
різкого скорочення чисельності бджолиних сімей відбувається зниження їх продук-
тивності та резистентності до хвороб.

Цілком ймовірно, що глобальне потепління і кормові ресурси теж істотно впли-
вають на життєдіяльність бджіл і призводять до їх загибелі. Багато симптомів  
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негативного впливу глобального потепління вже віддзеркалюються на змінах, що 
відбуваються в природі. Наприклад, вже багато років у зимовий період менше ви-
падає опадів, а температура істотно наблизилася до нульової позначки. За таких 
умов ґрунт промерзає на незначні глибини. Тому ранньою весною початок вегетації 
рослин з різною глибиною залягання кореневої системи починається майже одно-
часно. Деякі види рослин можуть зацвітати навіть кілька разів впродовж теплого 
періоду року, наприклад, яблуня, каштан кінський, біла акація.

У всіх регіонах України бджолярі нарікають, що ще наприкінці цвітіння плодо-
вих зацвітає біла акація і трошки пізніше різні види лип. Зміщення термінів цвітін-
ня основних медоносів до більш раннього періоду призводить до того, що у першій 
половині літа бджоли не мають джерел для поповнення запасів вуглеводного кор-
му. У цей період, мається на увазі в безвзятковий період, без наявності достатніх 
запасів кормів у гніздах бджоли скорочують або взагалі припиняють будівництво 
стільників, вирощування розплоду, знижується їх льотна активність. За мінімаль-
ного запасу або загалом відсутності вуглеводного і білкового корму бджоли спо-
чатку припиняють всі роботи, виганяють трутнів, а потім поступово гинуть самі 
від голоду. Щоб якось забезпечити бджіл кормами або мати додаткову кількість 
товарного меду бджолярі змушені шукати джерела медозбору і підвозити до цих 
масивів рослин сім’ї. Нині втілити це в життя складно. Після скасування планово-
го ведення сільського господарства нині на орних землях з медоносів вирощують 
переважно ріпак і соняшник. Перший медонос цвіте навесні, а інший — у другій 
половині літа. Знайти сьогодні хоча б невеликі площі (20-30 га) під посівами таких 
раніше поширених культур, як конюшина, гречка, еспарцет, коріандр, фацелія та 
інші — проблематично.

Наступна, і напевно найменш вивчена проблема — вплив високих температур 
на рослини і бджіл. Нині в науковій літературі можна знайти безліч матеріалів, які 
стосуються впливу низьких температур на стан бджіл у період зимівлі, стійкість 
рослин. Але питання впливу на бджіл і рослини високих температур висвітлено 
досить обмежено.

Розвиток ентомофільних рослин, життєдіяльність медоносних бджіл і взаємо-
зв’язок між ними можливий лише в певному, тобто комфортному діапазоні тем-
ператур. Більшість видів медоносних рослин цвітуть, а відповідно і виділяють не-
ктар в інтервалі температур від 18 до 28 0С. Цей діапазон температур є найбільш 
комфортним і для медоносних бджіл. Однак є нечисленні види рослин, які квітують 
за значно нижчих температур (пролісок, фіалка, сон-трава, мати й мачуха, крокус)  
і є більш теплолюбні або, правильніше сказати, теплостійкі (барбарис, берізка по-
льова, ваточник, волошка, коров’як, шавлія, вероніка, ехінацея, люпин, бавовник, 
верблюжа колючка й інші).

В основі стійкості рослин і бджіл до дії високих температур (як й інших живих 
організмів) лежить особлива властивість структури білкових молекул — поєднання 
міцності і гнучкості, що дозволяє їм підтримувати структуру і функціональну ак-
тивність за крайніх умов. Але не будемо заглиблюватися у фізіологію цих процесів, 
а просто проаналізуємо вплив високої температури на бджіл і рослини.

За інформацією синоптиків Узгідромета, у деяких регіонах Узбекистану (друга 
половина літа 2019 року) температура повітря в окремі дні перевищувала +47 0С, 
а в Ферганській долині стовпчик термометра навіть доходив до позначки +56 ⁰С.  
В Україні за останні роки влітку досить часто бувають спекотні дні, коли температу-
ра досягає позначки в +40 і більше градусів. Така температура встановлюється не на 
короткий проміжок часу (10–15 хв.), а на досить тривалий період (від доби і більше), 
що є більш небезпечним для живих організмів.

Хотілося б нагадати, що зміни в молекулах деяких білків відбуваються вже за  
+ 40 0С, хоча денатурація для більшості білків починається за температури  
від +50 0С.
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У спекотну погоду рослини втрачають багато води, у них відбуваються порушен-
ня обміну речовин і фотосинтезу. Через високі температури рослини скорочують 
або припиняють виділення нектару. Якщо рослина і продукує нектар, то в ньому 
стрімко зменшується вміст води і він стає досить густим. У такому нектарі зрос-
тає концентрація сахарози. Зазвичай, бджоли збирають нектар, де концентрація 
цукрів становить 50-55%. За концентрацій цукрів у нектарі менше 17 % або понад  
60 % скорочується льотна активність бджіл або навіть повністю припиняється збір 
нектару. Висока температура, низька вологість повітря, відсутність запилення іс-
тотно позначаються на формуванні зав’язі у квітах рослин, погіршують схожість 
насіння, якість плодів, становлять загрозу збереженню видів в екосистемах та інше.

Не менш згубно впливає спекотна погода і на бджіл. У весняно-літній період ме-
доносні бджоли підтримують у своїх гніздах максимальну температуру лише у зоні 
зосередження розплоду (центральна або розплідна частина гнізда). На цих стіль-
никах температуру бджоли утримують у межах 33-35 0С. Навіть незначне зниження 
або підвищення температури у цій частині гнізда може призводити до порушення 
процесів розвитку розплоду або його загибелі. У зоні крайніх стільників темпера-
тура нижче і, зазвичай, становить від 28 0С і менше. На цих стільниках бджоли зосе-
реджують корми. У спекотні дні тут температура може бути вищою від зазначеної  
і навіть може досягати критичних позначок, тобто, практично відповідати темпера-
турі навколишнього середовища. Бджоли у цій зоні менш «педантичні» в регуляції 
температури.

Але якої шкоди спекотна погода може завдати бджолам? Розпочнемо з гнізда. 
Зазвичай, температура плавлення воску становить 62-65 0С. За підвищення темпера-
тури у гнізді в’язкість воску знижується, він стає тягучий, а за наявності в комірках 
корму або розплоду стільники істотно деформуються.

Якщо спека впливає на бджолині сім’ї тривалий період, то в їх гніздах може не 
тільки гинути розплід і бджоли, деформуватися стільники, а й відбуватися нега-
тивні біохімічні процеси в продукції, яку вони виробляють (перга, мед, маточне 
молочко та інше).

Бджолині сім’ї реагують на підвищення температури навколишнього середови-
ща по-різному. Максимальна температуру, яку короткочасно витримують бджоли, 
це 47-48 ⁰С. Саме у цьому діапазоні температур пасічники обробляють бджіл від 
кліщів з використанням термокамер. Природно сім’ї протидіють підвищенню тем-
ператури завдяки вентиляції гнізд, випаровуванню води, регулюванню чисельності 
особин на стільниках, зниженню активності бджіл та інших заходів.

Якщо на період спеки у гніздах сімей є або надходить нектар, то бджолам лег-
ше протидіяти підвищенню температури повітря. Внаслідок випаровування води 
з нектару і посилення вентиляції вони можуть знижувати температуру всередині 
гнізда. У безвзятковий період бджоли для зниження температури активізують при-
несення води.

Загальна картина в спеку спонукає бджіл до прояву таких реакцій. Оскільки 
в спекотну погоду рослини не виділяють нектару, бджоли скорочують, а потім  
і зовсім припиняють льотну діяльність. Це, зазвичай, починає проявлятися коли 
стовпчик термометра піднімається вище позначки 35 ⁰С. Кількість льотних бджіл 
від загальної кількості в сім’ї становить приблизно 70 %. У спеку на цю кількість 
збільшується чисельність особин в гнізді. Спека і відсутність медозбору підсилюють 
агресивність у бджіл.

Спершу, щоб стабілізувати температуру, бджоли активізують вентиляцію і ви-
паровування принесеної або наявної в нектарові води (рис. 1). Але вентилювати 
гніздо бджоли можуть і в період медозбору за комфортних зовнішніх температур, 
коли вони видаляють із гнізда зайву вологу, переробляючи нектар на мед.

У спеку, якщо такі зусилля бджіл не дають необхідного результату, велика 
частина їх покидає стільники. Вони виходять назовні вулика, де зосереджуються  
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переважно у зоні льотка, частіше на при-
льотковій дошці або під дном (рис. 2). Зви-
саючи у вигляді грон, бджоли мало рухають-
ся, що знижує ефективність продукування 
ними тепла.

У гнізді залишаються бджоли, що догля-
дають за розплодом і вентилюють гніздо. 
Така поведінка бджіл виправдовує себе. Коли 
частина бджіл полишає вулик, то у проміж- 
ках між стільниками (вуличках) вивільняє- 
ться простір, що сприяє кращій вентиляції 
гнізда.

Якщо вулики мають погану вентиляцію, 
розміщені на відкритому просторі, а не в тіні 
бджолина сім’я не завжди в змозі чинити 
опір високій температурі. Наслідок у такій 
ситуації один — загибель бджіл. Навпаки, 
за незначного перевищення тепла бджолині 
сім’ї часто переходять до ройового стану.

Водночас ця інформація засвідчує, що 
природа досить чутлива до впливу будь-яких 
негативних чинників. Рослини і медоносні 
бджоли пристосувалися до певних умов, 
вони впродовж десятків мільйонів років ви-
робили захисні функції до дії негативних 
чинників. На жаль, своєю діяльністю людство 
негативно впливає на екологію, рослинний 
і тваринний світ. За таких умов медоносні 
бджоли й надалі перебуватимуть під дією 
цих чинників, зменшуватиметься ареал їх 
поширення, чисельність і продуктивність 
сімей.

Погіршення екології, глобальне потеплін- 
ня, зменшення площ земельних угідь зайня-
тих ентомофільними рослинами та інші чин-
ники загрожують вимиранню медоносної 
бджоли. Враховуючи важливість бджіл як 
складової біоценозу живої природи, вважає- 
мо, зростає ймовірність зникнення на землі 
багатьох видів рослин і тварин, зокрема  
й людства. Лише за поліпшення екології, по-
глиблення досліджень, пов’язаних із впли-
вом негативних чинників на бджіл, розроб-
кою шляхів зниження їх дії на цей вид комах, 
можна попередити існуючі загрози і ті, які 
можуть виникнути в майбутньому.

Рис. 1. Бджоли активно вентилюють 
гніздо

Рис. 2. За спеки частина бджіл покинула 
гніздо і зосередилась ззовні вулика
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Вода в житті людини відіграє вирішальну роль. Наш організм складається більш 
як наполовину з води. Дослідники стверджують, що без їжі людина може жити 
до двох місяців, а без води — до 5 діб, а інші зазначають, що ми і є тим, що п’ємо. 
Зневоднення на 10-20% є небезпечним для здоров’я, особливо в спекотну пору. За 
життя одна людина в середньому споживає близько 75 м3 цієї життєдайної рідини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), більшість хвороб 
людини виникає саме від споживання неякісної води. Щороку фактично близько  
3,5 мільйонів випадків смертей зв’язують з неякісним водопостачанням, санітарією 
та гігієною в країнах, що розвиваються. ВООЗ зазначає, що понад один мільярд лю-
дей у світі не має можливості користуватися чистою водою для пиття.

В Україні вже давно нагальною є проблема нестачі питної води. Незадовільний,  
а подекуди й катастрофічний стан водних ресурсів і водопостачання в Україні по-
стійно ілюструють чисельні публікації у ЗМІ. Проблеми щодо забезпечення пит-
ною водою населення є однією з причин соціальної напруженості в окремих насе-
лених пунктах та регіонах України, що негативно позначається і на міжнародному 
іміджі держави.

За запасами доступних до використання водних ресурсів Україна належить до 
малозабезпечених. Серед країн Європи Україна має найнижчий рівень забезпечен-
ня водними ресурсами – 1 тис. м3 на жителя, тоді як, наприклад, в Канаді цей по-
казник становить 94,3 тис. м3, у Росії – 31, Швеції – 19,7, США – 7,4, Білорусії – 5,7, 
Франції – 3,4, Великій Британії – 2,5, Німеччині – 1,9, Польщі – 1,6 тис. м3/рік. Серед 
152 країн світу Україна за цим показником посідає 111 місце.

За класифікацією ЮНЕСКО, країни, в яких на одного жителя припадає менше 
1,7 тис. м3 води на рік, є маловодозабезпеченими. В Україні в посушливі роки ця 
цифра становить менше однієї тисячі кубів, а в південних і південно-східних регіо-
нах цей показник становить 0,4-0,5 тис. м³ на одного жителя на рік. 

Україна характеризується не лише браком водних ресурсів, а й нерівномірним 
їх розподілом. На півночі у Поліській зоні їх було надлишок, у південних степах — 
гострий дефіцит. За міжнародною класифікацією лише Закарпатська область нале-
жить до середньозабезпеченого місцевим стоком регіону (6,3 тис. м3 на одну людину).

У наші дні проблема нестачі води з локальної, характерної для південних ре-
гіонів, перетворюється на проблему глобального масштабу. Через катастрофічне 
пересихання і зменшення води в річках, зникнення води в криницях б’ють тривогу 
екологи. Одинадцять областей України (1300 сіл) користуються привізною питною 
водою. Наприклад, у Запорізькій області такою послугою користуються 38 % на-
селених пунктів та 7 % населення. Про те, що наша країна стоїть перед загрозою 
зневоднення, із занепокоєнням зазначають вчені.

Ця проблема загострилася ще й через кліматичні зміни, які відбуваються в Укра-
їні. Підвищення температури на нашій території характеризується вищими темпа-
ми, ніж у світі. За спостереженнями вчених, інтенсивність цього процесу становить 
приблизно 0,4 градуси за десять років. Згідно з прогнозами, цей показник збільшу-
ватиметься, до того ж це не супроводжуватиметься підвищенням кількості опадів, 
за винятком деяких регіонів, але підвищення рівня вологи на їхніх територіях не 
можна назвати суттєвим. Сьогодні умови південного Полісся і північного Лісостепу 

ПРОБЛЕМИ З ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

МАЛИНКА Л.В., канд. с.-г. наук;
ШИШКІНА К.І., канд. с.-г. наук, доц.
Науково-методичний центр ВФПО



АгроТерра 1(8)’2020

35

Актуально

за сумою ефективних температур стали такими, які були характерні для зони Степу 
30 років тому [1]. Внаслідок цього у нас зони вирощування зернових і зернобобових 
культур перемістилися зі Степу в Лісостеп та Полісся. Дефіцит вологи поступово 
призводить до опустелювання значної території на півдні України.

Головне джерело води для України – річка Дніпро. Крім того, потреби у воді за-
безпечуються річками Дунай, Дністер, Південний Буг, Тиса, Прут та іншими. Стан 
води й повноводність цих артерій залежать переважно від стану їхніх притоків – 
малих річок, яких в Україні налічується близько 63 тис. Їхня роль величезна: досить 
згадати, що 90% населених пунктів нашої країни розташовано саме в долинах ма-
лих річок і користуються їхньою водою. Однак стан малих річок України сьогодні 
викликає велику тривогу. Понад 20 тис. їх уже зникло, пересохло. Це невідворотно 
призведе до деградації великих річок [2]. 

Кліматичні зміни викликали той процес, який призвів до тотального масштаб-
ного зневоднення території України. Зміна кліматичних умов на території Украї-
ни має як прямий, так і опосередкований вплив на водність річок. Прямий вплив 
зв’язаний зі збільшенням температур, а отже, зі збільшенням коефіцієнта випаро-
вування з поверхні водойм. Безсніжна зима 2019-2020 рр. посилила зневоднення, 
тому що практично не було атмосферного живлення ані ґрунтових вод, ані підзем-
них вод. Не випало атмосферних опадів ані у вигляді снігу, ані у вигляді дощів, 
які б могли сформувати поверхневий стік, який би, стікаючи з території України, 
викликав водопілля. За даними Українського Гідрометцентру, рівень води у Дніпрі 
становить лише 23 % від норми, а це уже можна вважати гідрологічною посухою.

Опосередкований вплив зміни клімату зв’язаний з тим, що під час посушливого 
періоду збільшується забір води з водотоків для потреб аграрного сектору. Як за-
значають науковці, значну небезпеку становить підвищення температури повітря. 
Температура повітря вище оптимально допустимого значення у 30 ⁰С вже несе не-
гативні наслідки. За такої температури коренева система рослин не зможе компен-
сувати витрати вологи, що випаровується, а отже, рослини потребують додаткового 
зволоження, тобто воду для поливу змушені брати з річкової мережі. Також опо-
середкований вплив змін клімату проявлятиметься через підвищення температу-
ри води у річках, а це, в свою чергу, впливатиме на збільшення біопродуктивності 
водойм, сприятиме інтенсивному розмноженню водоростей, викликатиме масове 
«цвітіння» води і, як наслідок, зниження у воді розчиненого кисню [3]. Зменшення 
кисню у воді — це масова загибель водних організмів, зокрема риби.

На особливу увагу заслуговує екологічний стан Дніпра, водозбір якого охоплює 
48 % площі території держави і забезпечує до 70 % питно-господарських потреб. 
Фахівці одноголосно визнають, що екологічний стан Дніпра має стійку тенденцію 
до погіршення з можливістю його деградації у не далекій перспективі.

Проблема забруднення річкових вод у нашій країні давно набула загальнонаці-
онального масштабу. Практично усі водойми країни наближаються до ІІІ і ІV кла-
сів якості, тобто характеризуються як забруднені і брудні. Найгостріша ситуація 
спостерігається в басейнах Дніпра, Сіверського Дінця, річках Приазов’я, окремих 
притоках Дністра і Західного Бугу, де якість води класифікують як «дуже брудну» 
(V клас). Одну з українських річок визнавали у дев’яності роки минулого століття 
найбруднішою в Європі. Такої честі «удостоїлася» київська річка Либідь. Відтоді 
вона чистішою не стала. Промислові, комунальні, залізничні стоки становлять п’яту 
частину її наповнення. Із мальовничої річки, якою вона була століття тому, Либідь 
перетворилася на відкритий колектор.

Однією з найбільших проблем забруднення річок є погана якість очищення стіч-
них вод. Органічні речовини, яйця гельмінтів, патогенні бактерії, сульфати, хлориди, 
важкі метали, пестициди – комплекс «вітамінів», які ми отримуємо разом з водою.
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У багатьох країнах світу сімейні фермерські господарства є основними виробни-
ками сільськогосподарської продукції. На жаль, сьогодні в Україні таке високе міс-
це в аграрному виробництві не належить сімейним фермерським господарствам. 
В Україні основними виробниками сільськогосподарської продукції є великі сіль-
ськогосподарські підприємства, зокрема агрохолдинги, та особисті селянські госпо-
дарства. Тривалий час сімейне фермерство ототожнювали з фермерством загалом, 
а виробництво сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами з її 
виробництвом в особистих селянських господарствах. За даними Державної служби 
статистики України, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховували 3,97 млн осо- 
бистих селянських господарств зі загальною площею земельних ділянок, що пере-
буває в розпорядженні селянських господарств, 6,133 млн гектарів, 2,781 млн гек-
тарів цієї землі використовують для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. У 2018 році особисті селянські господарства виробили 72,6 молока,  
78,4 – плодів та ягід, 98,1 – картоплі, 85,6 відсотків – овочів [8, c. 301, 318]. Значна час-
тина виробленої в особистих селянських господарствах сільськогосподарської про-
дукції формує її тіньовий сектор, а її оподаткування — це практично офшорна зона. 
Створення сімейних фермерських господарств може значно вирішити цю пробле-
му. В 2018 році на державному рівні було прийнято низку важливих рішень, які мо-
жуть дати новий поштовх до розвитку саме сімейних фермерських господарств [2].

Проблеми, пов’язані з розвитком фермерства в Україні, постійно перебувають 
у полі дослідження значної кількості українських науковців. Слід відмітити, що 
здебільшого дослідження стосується розвитку фермерства в широкому розумінні, 
менше – сімейних фермерських господарств. До таких дослідників слід віднести  
П. Саблука, Ю. Лупенка. С. Квашу, Л. Молдован, Б. Кузняка та інших. Оподаткуван-
ня фермерських господарств висвітлено в наукових роботах М. Дем’яненка, П. Лай-
ка, П. Боровика, Л. Тулуша  та інших. В останні роки спостерігають тенденцію до 
дослідження, пов’язаного з розвитком та діяльністю сімейних фермерських госпо-
дарств. Зокрема, це висвітлено в роботах В. Збарського, Г. Спаського, О. Шпикуля-
ка, М. Маліка та інших. Таким чином, дослідження, пов’язане з діяльністю сімейних 
фермерських господарств є актуальним і потребує подальшого вивчення.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ СІМЕЙНИХ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

ДЕМА Д.І., канд. екон. наук, проф.,
завідувач кафедри фінансів і кредиту
Житомирський національний агроекологічний університет
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Україна, як незалежна держава, почала розвивати фермерство не в перші роки 
свого існування, а лише після того, як колгоспи та радгоспи, реформовані в колектив-
ні сільськогосподарські підприємства, показали свою нездатність рентабельно виро-
бляти сільськогосподарську продукцію. У 1995–2004 рр. завдяки земельній реформі 
розпочався розвиток фермерства, що сприяло росту землеволодінь фермерських гос-
подарств майже в 4 рази. Дещо меншими темпами за цей період (лише на третину)  
збільшувалася кількість фермерських господарств, Так, в 1997 р. нараховували 26980 
фермерських господарств, у 2005 р. – 47800, в 2009 р. -50126, а у 2018 р. – 45035 [5, 6]. 
Слід відмітити, що тут мова йде про фермерські господарства, а не сімейні фермер-
ські господарства. Сьогодні є тенденція до зменшення кількості фермерських госпо-
дарств, разом з тим існування значної кількості особистих селянських господарств 
може сприяти створенню саме сімейних фермерських господарств. В законодавстві 
України існує  різне трактування фермерських господарств. Так, ст. 1. Закону України 
«Про фермерське господарство» визначає його як форму підприємницької діяльнос-
ті громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продук-
цію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земель-
них ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для 
ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, 
особистого селянського господарства. Як бачимо, тут є особисте селянське господар-
ство, але немає сімейного фермерського господарства. Водночас інша частина цієї 
статті закону вже трактує фермерське господарство, як сімейне, а саме — зареєстро-
ване як юридична особа, має статус сімейного фермерського господарства, за умови 
що в його підприємницькій діяльності використано працю членів такого господар-
ства, якими є винятково члени однієї сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу 
України [1]. Судячи з цього, основна вимога набуття фермерським господарством, 
юридичною особою, статусу сімейного — це використання праці винятково членів 
сім’ї. Для залучення в організований бізнес значної кількості особистих селянських 
господарств, які залишилися за межами поля юридичної особи, в 2018 році було при-
йнято зміни до Податкового кодексу України. Відповідно до цього закону  сімейне 
фермерське господарство без статусу юридичної особи організовує фізична особа 
самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про ство-
рення сімейного фермерського господарства. Діяльність цього господарства здійсню-
ється винятково на праці членів сім’ї [2]. Законом визначено, що сімейні фермерські 
господарства повинні мати в обробітку від 2 до 20 гектарів землі, вони мають мож-
ливість застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, мають 
право на державну підтримку в частині зменшення відрахувань на соціальне страху-
вання протягом 10 років, якщо вони беруть участь у системі загальнообов’язкового 
соціального страхування.

Розкриваючи механізм оподаткування фермерських господарств, слід зазначити, 
що його також «прив’язано» до фермерських господарств, особисті селянські госпо-
дарства та сімейні фермерські господарства, зазвичай, під цей механізм не підпада-
ли. Збитковість аграрного сектору наприкінці 90-х років минулого століття змусила 
шукати таку форму оподаткування сільськогосподарських підприємств, зокрема 
фермерські господарства, яка не залежала від ефективності їх господарювання, 
тобто наявності прибутку. І такий механізм було знайдено через запровадження 
фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), яким було визначено вимоги 
до сільськогосподарських товаровиробників, зокрема до фермерських господарств 
щодо його застосування [3]. Сьогодні ФСП трансформовано в єдиний податок, де 
передбачено 4 групу платників єдиного податку – сільськогосподарських товарови-
робників.  Серед основних вимог щодо застосування єдиного податку: 

а) фермерські господарства (юридичні особи), в яких частка сільськогосподар-
ського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків;
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б) фізичні особи ‒ підприємці, які провадять діяльність винятково в межах фер-
мерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фер-
мерське господарство», за умови виконання сукупності таких вимог:

- здійснюють винятково вирощування, відгодовування сільськогосподарської 
продукції, збирання, вилов, переробку такої власно вирощеної або відгодованої 
продукції та її продаж;

- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової 
адреси;

- не використовують працю найманих осіб;
- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї;
- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/

або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 2 гектарів, 
але не більше 20 гектарів [4].

Як бачимо, тут уже виділено  сімейні фермерські господарства, які мають не-
значну площу сільськогосподарських угідь, а для фермерських господарств такої 
межі немає. Таким чином, громадяни, які одержали в користування земельні ділян-
ки площею 2 гектари для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  
є потенційними сімейними фермерськими господарствами, які стають учасника-
ми організованого ринку сільськогосподарської продукції. З іншого боку, в такому 
випадку вони можуть претендувати на участь у програмах державної підтримки  
виробників сільськогосподарської продукції. 

Фермерські господарства, які не відповідають вимогам щодо застосування єди-
ного податку, обирають загальну систему оподаткування, їх оподаткування відбува-
тиметься на загальних підставах відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Важливим податком для більшості фермерських господарств є податок на дода-
ну вартість (ПДВ). Основна вимога щодо його обов’язкового застосування ‒ це обсяг 
операцій з реалізації продукції (товарів), робіт і послуг за попередні 12 податкових 
періодів, який становить не менше 1 млн грн. З іншого боку, фермерські господар-
ства можуть добровільно зареєструватися платниками ПДВ, це дає їм можливість 
претендувати, як самим, так і контрагентам на формування податкового кредиту.

Прийняття закону про ринок сільськогосподарської землі надає можливість гро-
мадянам купувати земельні ділянки розміром не більше 100 гектарів та створювати 
сімейні фермерські господарства

Досліджуючи механізм функціонування та оподаткування  фермерських госпо-
дарств, слід зазначити, що сьогодні для виробників товарної сільськогосподарської 
продукції є альтернативність в оподаткуванні їх бізнесу: єдиний податок чи загаль-
на система оподаткування. Наявність значної кількості особистих селянських госпо-
дарств і запровадження ринку сільськогосподарської землі сприятиме перспективі 
росту кількості сімейних фермерських господарств і залучення їх в організований 
ринок сільськогосподарської продукції. 
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Як і в усьому світі, питання виробництва продовольства в Україні є визначаль-
ним для гарантування продовольчої безпеки, соціальної стабільності наявного гро-
мадського суспільства та економіки загалом.

Найважливішою ланкою продовольчого комплексу держави є харчова промис-
ловість, що відіграє провідну роль у вирішенні питання забезпечення населення 
харчовими продуктами в асортименті та обсягах, достатніх для формування його 
збалансованого раціону, зокрема морозивом і замороженими продуктами.

У 2019 р. в Україні було вироблено 99,4 тис. т морозива, обсяг реалізації становив 
50433,9 тис. грн або 93,5 тис. т. При цьому частка реалізації морозива в сукупно-
му обсязі реалізації харчової продукції за підсумками 2019 р. становила близько 
0,009%.

Виробництво та реалізація морозива впродовж 2015–2019 рр. характеризується 
незначними коливаннями, а саме з 84,9 тис. т. у 2015 році до 99,4 тис. т у 2019 році.

ОГЛЯД РИНКУ МОРОЗИВА В УКРАЇНІ

БАРТКОВСЬКИЙ І.І., президент;
ПАХОЛЮК В.С., виконавчий директор
Асоціація українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»

Регіони

2019 рік 2018 рік
2019 р. 

+ до 
2018 р

Виробництво, 
 т

У % до  
загального 

обсягу

Виробництво,  
т

У % до  
загального 

обсягу

Волинська 0 0 153 0,2 -153

Дніпропетровська 22629 22,7 18 159 19,5 +4490

Житомирська 30347 30,6 31006 33,2 -659

Київська 1162 1,2 1217 1,3 -55

Кіровоградська 14127 14,2 12750 13,6 +1397

Львівська 11245 11,3 12929 13,8 -1684

Миколаївська 9 0,00 17 0,00 -8

Одеська 2046 2,1 1583 1,6 +463

Полтавська 1464 1,5 1549 1,6 -85

Рівненська 47 0,00 54 0,5 -7

Тернопільська 3018 3,0 3684 3,8 -666

Харківська 13344 13,3 10355 10,8 +2989

Хмельницька 1 0,00 1 0,00 0

Всього: 99439 100 96567 100 +2872

Таблиця 1
Виробництво морозива та харчового льоду в розрізі регіонів України
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Як свідчать дані, наведені в табл.1, виробництво морозива уже в 2019 р. зросло на 
6,4% порівняно з відповідним періодом 2018 р. 

Серед причин, які характеризують значні коливання обсягів виробництва мо-
розива в попередні роки, — складна економічна ситуація в країні, відсутність ста-
більного експорту, низька купівельна спроможність населення, яка в найближчий 
час, з великою вірогідністю, зростати не буде, а це означає, що внутрішній попит 
на вітчизняну харчову продукцію залишатиметься низьким, а залежність вітчизня-
ного виробництва від сировинного чинника — високою, що прямо впливатиме на 
тенденцію попиту на морозиво.

Морозиво традиційно вважають сезонним продуктом, що також впливає на ди-
наміку його виробництва. Так, пікові обсяги виробництва морозива припадають на 
період квітень – серпень, тоді як у жовтні – лютому завантаження виробничих по-
тужностей може становити на рівні 15-30% від можливих.

Особливості географічного розташування виробництва морозива на території 
України зумовлені локацією виробничих потужностей відповідних компаній, що 
сьогодні охоплює 13 регіонів. 

Упродовж багатьох років регіональна структура виробництва морозива залиша-
ється досить стабільною. За підсумками 2019 р., перша п’ятірка регіонів та їх поря-
док у рейтингу не змінилися порівняно з попередніми роками. 

Найбільшими регіонами–виробниками морозива в Україні залишаються: Жито-
мирська обл. (30,6% від загального обсягу виробництва 2018 р.), Дніпропетровська 
(22,7%), Кіровоградська (14,2%) і Харківська (13,3%), Львівська (11,3%), області. Су-
марна частка у виробництві інших областей трохи зменшилася і на сьогодні стано-
вить 7,9% (табл.1).

Лідерами за обсягами виробництва морозива залишаються Житомирська та 
Дніпропетровська області. У 2019 р. обсяги виробництва морозива в цих регіонах 
становили відповідно 30,6 тис. т, що було на рівні 2018 р., і 22,6 тис. т, що на 24,7% 
вище показників минулого року. Структурна частка цих двох регіонів збільшується, 
перш за все, за рахунок АТ «Житомирський маслозавод» і ТОВ «Ласунка», які що-
року збільшують свої поставки не лише на внутрішній ринок, а й на експорт. 

Важливо зазначити, що фактично 99% морозива, що його реалізують в Україні, — 
вітчизняного виробництва. При цьому лише 6,3% холодних ласощів виробляють на 
експорт. Показники експорту українського морозива демонструють стійку тенден-
цію до збільшення обсягів.

Упродовж останніх сезонів (2015-2019 рр.) експорт морозива в натуральному ви-
раженні збільшився у 1,4 раза – з 4519 т у 2015 р. до 6293,2 т у 2019 р. (табл. 2).

Таблиця 2
Обсяги експорту морозива українського виробництва

Країни 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.
тонн У % 

до заг. 
обсягу

тонн У % 
до заг. 
обсягу

тонн У % 
до заг. 
обсягу

тонн У % 
до заг. 
обсягу

тонн У % 
до заг. 
обсягу

Молдова 1424,3 31,5 1153 25,8 1505 29,7 1750 28,4 1752,0 27,8
Ізраїль 824,9 18,3 937,5 21,0 939,2 18,5 885,4 14,4 855,6 13,6
Чехія - - 15,9 0,4 127,0 2,5 377,1 6,1 395,0 6,3
Литва - - 40,6 1,0 200,6 4,0 308,4 5,0 302,9 4,8
Грузія 133,1 2,9 243,7 5,4 175,7 3,5 270,6 4,4 152,5 2,4
Усього 
ТОП-5 2382,3 52,7 2390,7 53,6 2947,5 58,1 3591,5 58,4 3458 54,9

Разом 4519 100 4464 100 5069 100 6148 100 6293,2 100
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Сьогодні українське морозиво експортують в понад 50 країн світу. Найбільше 
реалізують продукту до Молдови, Ізраїлю, Грузії, Литви та Чехії. Водночас до країн 
Євросоюзу в минулому році експортовано 1586,1 т, або 25,2% від загального його 
обсягу.

Слід відзначити, що два підприємства, які входять до складу Асоціації, мають 
дозволи на експорт морозива до ЄС. Це ПАТ «Житомирський маслозавод» і ТОВ 
«Ласунка». Також долучитися до них зможуть (після завершення відповідної пере-
вірки) ТОВ «Галичина Ласунка» і ТОВ «Хладопром». Цю можливість потрібно шир-
ше використовувати й іншим українським підприємствам. Адже вже навіть Пів-
нічна Америка (зокрема США, Канада, країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону) 
і Африка (Північна і Центральна частини) можуть стати найбільшими потенційни-
ми споживачами вітчизняних товарів, насамперед, морозива.

Збільшенню обсягів експорту українського морозива сприяло розширення гео-
графії його реалізації, а саме: СНД — 3,3 тис. т, Європа — 1,61 тис. т, Азія — 1,3 тис. т, 
Америка — 70 т і Австралія, Океанія — 0,02 т. За останні роки диверсифікація рин-
ків його збуту відбулася до понад 20 нових країн.

На українському споживчому ринку морозива переважає продукція вітчизня-
ного виробництва. Протягом 2014-2018 рр. імпорт морозива в Україну коливався  
в межах 101-393 т. 

За підсумками 2019 р. імпорт морозива всього становив 393 т і є досить незна-
чним та становить 0,4% від загального обсягу виробництва. Така ситуація з імпор-
том морозива суттєвого впливу на ринок не має та підтверджує якість українського 
продукту.

Нині морозиво поставляють в Україну тільки з 13 країн, зокрема з Молдови 
25,6%, Чехії 18,3%, Італії 12,7%, Польщі 10,9%, Румунії 10,4%, Литви 8,4%, Німеччини 
4,9% й інших країн 8,8%. 

Той факт, що виробництво морозива в Україні є досить прибутковою галуззю 
та має перспективи для розширення асортименту й удосконалення рецептур, а та-
кож повсякчас демонструється позитивна динаміка експорту — все це є підставою 
стверджувати, що на вітчизняному ринку морозива ще багато років частка імпорт-
ної продукції залишатиметься низькою. 

Разом з тим, можна очікувати, що в подальшому ринок морозива демонструва-
тиме кількісне та якісне зростання. Цьому сприятимуть відновлення доходів насе-
лення та поліпшення технологічності виробництва.

Ринок морозива України досить стійко переніс погіршення економічної ситуації 
в країні внаслідок маркетингових рішень найбільших гравців і стабільного попиту 
на продукцію. У кризовий період споживання українцями морозива частково зміс-
тилося в сегмент більш дешевої продукції.

Середньостатистичний українець за рік з’їдає 2,8 кг (або приблизно 4,4 л) моро-
зива (за підсумками 2019 р.), проте порівняно з іншими європейськими країнами 
цей показник є невеликим. Тому можна сміливо говорити про потужний потенціал 
зростання вітчизняного ринку морозива.

Водночас першість за обсягом споживання морозива припадає на Нову Зелан-
дію і США. Згідно з останніми даними IDFA, за результатом 2016 р. обсяг спожи-
вання морозива в Новій Зеландії становив у середньому 26,3 л, в США — 24,5 л,  
в Австралії — 18,0 л на одну людину відповідно. У Європі одна людина продовж 
року споживає 8-10 кг морозива: у Фінляндії — 14,2 л, Швеції — 12,0 л, Данії — 9,8 л, 
Ірландії — 8,4 л, Італії — 8,0 л і Великій Британії — 7,0 л. За даними компанії Uniliver, 
останніми роками спостерігається нарощення споживання морозива також в краї-
нах Південно-Східної Азії.

За результатами досліджень Euromonitor International, у 2013 р. світовий ри-
нок морозива досяг обсягів реалізації понад $60571,8 млн. При цьому упродовж 
останніх п’яти років темпи зростання були на рівні 4,2%. Це дозволило в 2018 р.  
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збільшити обсяги ринку морозива до $74112,2 млн. Головними глобальними чин-
никами зростання ринку є сприятливі демографічні процеси в світі та збільшення 
платоспроможного попиту споживачів.

Ринок морозива є одним з розвинених сегментів харчової промисловості Укра-
їни. Морозиво — найбільш популярний вид десерту; це заморожений молочний 
продукт з вмістом різних смакових добавок. Завдяки високим споживчим якостям 
такий продукт користується постійним попитом у споживачів.

Результати національного дослідження, проведеного компанією Research& 
Branding Group, свідчать, що в Україні споживають морозиво близько 73,9% насе-
лення. Зокрема, в літній сезон дві третини споживачів купують морозиво з часто-
тою від 1 до 3 разів на тиждень. Кількість тих, хто купує морозиво щодня, становить 
11,3%, стільки ж людей їдять морозиво один раз на 2 тижні.

Переважно в Україні користується попитом порційне морозиво у вафельному 
стаканчику, частка продажу якого становить понад 50%; трохи поступається йому 
ескімо на паличці. Тренд останніх років — зростання продажів морозива на вагу 
на вулиці та збільшення попиту на морозиво у великій «сімейній» упаковці — від  
0,5 до 2 кг. 

Поступово зростає кількість покупців органічного морозива, яке, незважаючи на 
більш високу ціну, не містить штучних добавок і корисніше для організму. Слід 
зазначити, що це свідчить про зміну культури споживання морозива в Україні, від-
бувається поширення споживання морозива в зимовий період у домашньому колі, 
що є традиційним для багатьох країн світу, наприклад, в Західній Європі та США.

Основна частина населення (близько 80%) надає перевагу традиційному пломбі-
ру, молочному, вершковому морозиву без д обавок, або з наповнювачами — шоко-
ладом, карамеллю, фруктовим джемом.

Оскільки зараз активізувалося дуже багато виробників морозива — щоб бути 
конкурентоспроможними, їм потрібно постійно вдосконалювати свій асортимент 
і особливу увагу приділяти безпечності та якості морозива. Отже ця проблема сьо-
годні актуальна як для виробників, так і для споживачів «льодяного десерту». 

Тенденція до споживання більш безпечних харчових продуктів передбачає, по-
перше, використання сировини високої якості та, по-друге, виключення шкідливих 
добавок і консервантів з рецептур морозива. Особливо варто наголосити на важ-
ливості розкриття достовірної та повної інформації про склад харчового продукту. 
Налагоджена комунікація є важливим чинником досягнення довіри споживача.

За результатами дослідження компанії «Фаворити успіху», населення досить 
добре поінформоване про основні компанії-виробники морозива: більше третини  

Рис. 1. Споживчі переваги в сегменті морозива в індивідуальній упаковці
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вітчизняних споживачів добре знають 7-10 торгових марок морозива. При цьому 
свої переваги понад 70% споживачів морозива віддають конкретним торговим мар-
кам (рис. 1).

Як наочно показують існуючі тренди, зручна упаковка і якість, що задовольняють 
смак споживача й тренди з піклування про здоров’я та навколишнє середовище, —  
це ключові маркери розширення ринку морозива. Тим паче, нагадаємо, що серед-
ньорічне споживання морозива українцями значно менше, ніж норма споживання 
та середньорічне споживання населенням Європи та окремих країн світу. 

Загалом результати аналізу ринку морозива в Україні свідчать про його висо-
кий ступінь стійкості перед кризовими явищами. Навіть у важкі часи сьогодення 
українці несуттєво скорочують споживання холодного десерту —  лише переходять 
в більш дешевий сегмент. Підвищення рівня життя населення як результат віднов-
лення економіки країни дасть поштовх до подальшого якісного та кількісного роз-
витку ринку. Адже вітчизняний ринок морозива має значний потенціал та спро-
можний значно збільшити експортний потенціал цього виду продукції.
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Як благородне мистецтво розведення арабських коней символізує політичну та 
економічну силу країни, її стабільність. І, як і багато інших видів мистецтва, воно 
першим згорає у політичному вогні. 

Історія українського арабського кіннозаводства тісно пов’язана з історією сусід-
ньої Польщі. У XVIII сторіччі на території сучасної України було створено близько 
20 кінних заводів, але лише 4 з них залишили слід у арабському кіннозаводстві: 
Шамраївка (Szamrajowka/Biala Cerkiew), Ярчівці (Jarczowce/Jarchivtsi), Антоніни 
(Antoniny) та Славута (Sławuta), названі відповідно до місць розташування у Київ-
ській, Тернопільській та Хмельницькій областях сучасної України. Ці назви і досі 
трапляються у родоводах арабських коней усього світу. 

У ХІХ столітті магнати Великої Російської Імперії, до складу якої на той час вхо-
дила Україна та Польща, відправили кілька експедицій на Аравійський півострів 
для купівлі кращих коней, яких їм пощастить знайти. Серед цих магнатів були 
представники видатних польських фамілій, що створили заводи з розведення араб-
ських коней у своїх маєтках в Україні. 

Завод у Шамраївці (Szamrajowka) був першим, створеним у 1778 році Великим 
Гетьманом Франтішеком Ксаверієм Браницьким у його білоцерківському маєтку 
за 100 км від сучасної столиці України Києва. Тут у 1810 році народилася відома 
кобила Шамраївка, чиї нащадки зараз відомі як «лінія П»: Піларка та П’яніссіма 
першими приходять на згадку у шоу-напрямі, дербіст 1969 року П’єро та 1079 року 
Печур у перегонах [1]. 

«У 1803 у Шамраївці почали ведення студбуку — унікального документу, який 
дуже ретельно вівся більше ніж 100 років», — пише Роман Панкевич (Roman 
Pankiewicz), автор багатьох публікацій про арабських коней, також відомий як за-
водчик Баска (Bask). Шамраївський студбук було втрачено під час більшовистської 
революції у 1917 році, а коней убито. Більше шістдесяти арабських маток було роз-
стріляно з кулемета як «кінську аристократію»...[2]. На щастя, частина коней, рані-
ше проданих чи подарованих з заводу, вижили. Народжений у Шамраївці жере-
бець Урсус (Ursus) був проданий за величезну на той час суму у 60 тисяч песет на 
державний іспанський завод у Херес де ла Фронт’єра. Його лінія існує досі. Маточне 
сімейство Шамраївки продовжилося через сіру Кеву (Kewa, 1923), імпортовану до 
Янува Подлясського з Югославії у міжвоєнний період. У 1939 році цю видатну дочку 
Сіглаві Багдаді ІІ (Siglavi Bagdady II) забрали до СРСР. 

У 1956 році маточне сімейство повернулося до Польщі через онуку Кеви, Певицю 
1953 року народження (Piewica, Priboj – Włodarka by Ofir), з якої, власне, і почалася 
«лінія П» її нащадків [3]. 

Єдиною вцілілою кобилою з заводу Юліуша Дзедушицького у Ярчівцях побли-
зу Золочева (нині Тернопільська область) була видатна Помпонія. Кіннозаводчики 
усього світу мають бути вдячні власнику заводу за те, що привіз з Аравії таких ко-
бил, як Gazella, Mlecha та Sahara і засновника лінії Кжижика (Krzyzyk). 

АРАБСЬКА ЧИСТОКРОВНА ПОРОДА КОНЕЙ В УКРАЇНІ. 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

ІЛЬНИЦЬКА Т.Є., науковий співробітник Інституту розведення і генетики  
тварин ім. М.В. Зубця НААН, президент ГС «Асоціація кіннозаводчиків України»;
ЩЕРБИНА К.І., керівник «Українського об’єднання власників арабських  
коней» підрозділу  
ГС «Асоціація кіннозаводчиків України», суддя міжнародної категорії 4*  
з дистанційних пробігів (Endurance)
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Білосніжний син Ібрагіма Сковронек був проданий у 1913 році з Антонін до 
Краббет Парку, передавши Британії велику частину заводського успіху заводу. Са-
мого Ібрагіма привели в завод з Аравії у 1907 році, а в 1917 році його зарубали 
шаблею просто в боксі. Лише 20 коней вдалося врятувати співробітникам заводу, 
ризикуючи власним життям. Пізніше коней утримували у іншому маєтку власників 
Антонін, графів Потоцьких, у селі Бегень на Волині, нині це Рівненська область. 

Ще один завод, коней з якого вдалося зберегти, це видатна Славута. Саме у цьому 
заводі у ХІХ столітті народилися такі засновниці маточних сімейств, як Szweykowska 
ca. 1803, Wołoszka ca. 1810, Ukrainka ca.1815 та Milordka ca. 1810. У багатьох джере-
лах Славуту вказують як «хронологічно другу, але, без сумніву, першу у питанні 
якості заводу на цілу Польщу». У 1905 році в заводі було 132 кобили і 10 жеребців.  
А 1 листопада 1917 року власник, 85-річний князь Роман Сангушко, був вбитий під 
час оборони коней заводу від більшовиків. Зусилля чотирьох поколінь заводчиків 
було втрачено в один момент [2]. 

У міжвоєнний період не тільки кінний спадок в Україні було знищено. Мільйони 
людей загинули під час голодоморів 1921-1922 та 1932-1933 років лише через їхню 
національну ідентичність; наприкінці 1930-х років багатьох поетів, художників, 
письменників, композиторів, науковців, медиків було вбито за їхню прихильність 
до України. 

Потім була Друга Світова війна, було не до арабських коней. До 1976 року роз-
веденням арабів на території України не займалися, поки на Ягільницькому заводі 
(Тернопільська область) не було створено відділення арабських коней. З Терсько-
го заводу сюди «висланий» імпортований з Єгипту Арафа (Arafa, 1968 /Shahriar by 
Nasralla x Afifa by Morafic), єдиний жеребець лінії Рабдана в СРСР. За життя Арафа 
залишив 23 лошат. Його дочок в Ягільниці крили Нуреком (Nurek /Kumir x Nadpis’ 
by Salon), представником лінії Корея/Латіфа. Разом з Нуреком в Україну поверну-
лася кров маточного сімейства Сахари (Sahara, Jarczowce). 

Пізніше, разом з сірим Бєдняком (Bedniak /Moment x Pesnianka by Nabeg),  
в Україну повернулася лінія Ібрагіма, Антоніни. Але до 1991 року коней Ягільниці 
не використовували ні в перегонах, ні в шоу. 

24 серпня 1991 року Україна оголосила незалежність. Для арабських коней це 
означало, на жаль, відсутність коштів навіть на реєстрацію у Російській племінній 
книзі. Після розвалу СРСР було прийнято рішення залишити в країні лише дві пле-
мінні книги: українська верхова та новоолександрівська ваговозна. Значно пізніше, 
завдяки зацікавленим коневласникам в Україні розпочато ведення племінної книги 
гуцульських коней. У 2008 році Жокей-клуб України виборов право реєструвати ко-
ней англійської чистокровної породи. На жаль, коней арабської чистокровної по-
роди «забули». 

У 2012 році власник коней рисистої породи вирішив розпочати відновлення 
арабського кіннозаводства в Україні та започаткувати «арабські» перегони. З цією 
метою він імпортував до країни 20 голів арабських коней з Польщі, але ідея не отри-
мала подальшого розвитку. Коні розійшлися по країні переважно як екзотична 
атракція різних кінних клубів. 

У 2019 році Українське об’єднання власників арабських коней (підрозділ  
ГС «Асоціація кіннозаводчиків України») завдяки ентузіастам та власникам коней 
чистокровної арабської породи отримало право бути повноцінним членом WAHO 
(Всесвітньої організації арабських коней). Це дало можливість в Україні розпочати 
реєстрацію коней як чистокровних арабських, що підтверджується документами 
міжнародного зразка, та вести власну племінну книгу.

На сьогодні в племінну книгу увійшло 52 коня різного походження, зокрема  
16 жеребців. Більшість коней народжені в Ягільницькому кінному заводі. 

У сучасному українському арабському кіннозаводстві представлено такі генеа-
логічні лінії: Ібрагіма (1899), Латіфа (1903), Кухайлан Хаіфі (1923), Кжижика (1869)  
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та Саклаві І (1886). Родинний склад племінного поголів’я представлений 8 роди-
нами: Дафіни (1926), Ельсісси (1870), Газелли (1840), Гуловатої (1810), Млехи (1840),  
Сахари (1840), Шеріфе (1896), Тактіки (1943) та Маммони (1939), праонуки Помпонії.

За екстер’єром український араб здебільшого належить до типу кохейлан —  
це масивні коні з міцною конституцією, з широкою грудною клітиною, витривалі 
та мають високу працездатність. Вони успішно виступають у національних та між-
народних змаганнях з дистанційних пробігів (Endurance), долаючи під вершником 
до 160 км.

В 2020 році буде видано Перший том Української племінної книги коней чисто-
кровної арабської породи.
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Ельшольція гребінчаста (Elsholtzia cristаta Wild., 1790), або ельшольція Патре-
на (Elsholtzia patrinii (Lepech.) Garcke, 1858), ельшольція війчаста (E. ciliata (Thunb.) 
Hyl., 1941) — однорічна ароматична рослина. Вона отримала родову назву в честь 
Берлінського лікаря на прізвище Elsholz (1624–1688 рр.), а найбільш пошире-
ну видову назву — Патрена (E. patrinii) — ботаніка, який вперше описав рослину  
у 1865 р. [4, 5, 6].

Ельшольція гребінчаста походить із Азії. Трапляється у Східній і Центральній 
Індії, Лаосі, Північному В’єтнамі, Китаї, Японії, Монголії, Росії, Європі, Північній 
Америці на берегах річок, обабіч доріг, у садках та городах. На думку Протопопова 
(1989), E. cristаta в Україні — адвентивна рослина і в деяких регіонах її вважають 
інвазійною. По всій території Житомирської області ельшольція гребінчаста тра-
пляється розсіяно [7, 13, 14].

Рослинна сировина E. cristаta має широкий спектр застосування як лікарська та 
ефіроолійна рослина. Із суцвіть ельшольції гребінчастої отримують ефірну олію 
(вихід 0,3–0,7 %). Ефірна олія E. cristаta — це легко рухлива рідина оранжевого ко-
льору, до її складу входить цинеол, тимол, сесквітерпенові спирти. Ефірна олія має 
приємний охолоджувальний смак і тонкий стійкий аромат, її застосовують для ви-
готовлення одеколонів і парфумів. У складі ефірної олії E. cristаta виявлено сполуки: 
ельшольціякетон, 1,8 цинеол, п-цимол, ліналоол, α-каріофілен, β-каріофілен, ци-
тронеллол, гераніол, геранілацетат, евгенол, ацетофенон [7, 8]. У насінні E. cristаta 

ЕЛЬШОЛЬЦІЯ ГРЕБІНЧАСТА (ELSHOLTZIA CRISTАTA WILD.) –
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міститься від 38,8 до 42,1 % високоякісної жирної олії, у складі якої виявлено олеї-
нову (11,3 %), лінолеву (30,8 %), ліноленову (48,3 %) кислоти. Жирна олія E. cristаta 
придатна для виготовлення оліфи, лаків, фарби. Квітки E. cristаta дуже ароматні, їх 
часто відвідують бджоли. Рослина E. cristаta — чудовий медонос із нектаропродук-
тивністю 167–200 кг/га [3, 14].

У медичній практиці використовують рослину E. cristаta та її відвари, настоян-
ки, які мають знеболювальну, антибактеріальну, жарознижуючу, сечогінну дію. За-
стосовують рослинну сировину E. cristаta  у разі головного болю,, кашлі, застудних 
захворювань, гострих гастритів, дискінезії жовчних шляхів, міомі й ерозії шийки 
матки [3, 10, 11].

У тибетській медицині надземну масу E. cristаta застосовують для лікування ту-
беркульозу, у корейській і китайській — як сечогінний засіб. Відвар листків та сте-
бел вживають як протиблювотний, потогінний і кровоспинний засіб, у разі діареї, 
холери. У корейській медицині рослину E. cristаta використовують за респіратор-
них захворювань, гострого гастриту, хвороби бері-бері, а також як жарознижуваль-
ний, сечогінний засіб [15]. 

У Сибіру ельшольцію за назвою «зимова м’ята» застосовують як жовчогінний, 
спазмолітичний, відхаркувальний і знеболювальний засіб. Інгаляція з викорис-
танням трави E. cristаta добре лікує кашель, бронхіт. Зовнішньо рослину викорис-
товують у разі алергії й фурункульозу, гнійних захворювань, для зняття зубного  
болю [13]. 

Деякими дослідниками встановлено бактерицидні властивості водних екстрактів 
трави й ефірної олії рослин E. cristаta стосовно золотистого стафілокока [4, 5, 17]. 
Рослинна сировина E. cristаta містить у великій кількості вітамін С. Встановлено, що 
найбільша кількість вітаміну С рослина накопичує в свіжих листках — 114,05 мг%,  
у суцвіттях — 49,1 мг%. У разі висушування кількість аскорбінової кислоти зменшу-
валася відповідно до 14,04 та 11,03 мг% [1,2]. Досить часто фітосировину E. cristаta 
використовують у кулінарії як ароматичну пряність. Мелений сухий порошок із 
листків і суцвіть рослин додають під час приготування супів, м’ясних страв, паште-
тів із субпродуктів, домашніх ковбас, для квашення огірків, помідорів, капусти. 
Листки й суцвіття  E. cristаta додають у салати, бутерброди та інші страви [2, 16].

Досліджували ельшольцію гребінчасту упродовж 2013–2015 років у ботанічному 
саду Житомирського національного агроекологічного університету, який належить 
до зони Центрального Полісся України. 

Клімат регіону досліджень помірно континентальний. Середня тривалість без-
морозного періоду 150–160 днів, що дозволяє успішно вирощувати лікарські росли-
ни. Літо тепле, середня температура липня 25–26 °С. Річна сума опадів коливається 
від 659 до 727 мм. Середня багаторічна температура найбільш холодного місяця 
– 6°С, найбільш теплого (липня) +18,4 °С. Середня відносна вологість повітря в квіт- 
ні ‒ травні становить 68 і 69 %, у червні ‒ вересні 72 і 82 %. Весняні заморозки зде-
більшого закінчуються в третій декаді квітня, а перші осінні —  найчастіше розпо-
чинаються наприкінці вересня.

Рослини вирощували на відкритій ділянці, без застосування добрив і пестицидів. 
Сівбу здійснювали упродовж третьої декади квітня за схемою 45×20 см. Догляд за 
рослинами протягом вегетаційного періоду полягав у видаленні бур’янів і розпу-
шуванні ґрунту. 

Для оцінювання перспективності колекційних зразків рослин використовували 
9-бальну систему. За показниками життєздатності серед рослин виділяли особливо 
перспективні (36–45 балів), перспективні (26–35), малоперспективні (16–25) (Порада 
та ін., 2012) [12]. 

За здатністю до насінного розмноження рослини E. cristata оцінено 9 балами, 
оскільки їм характерна висока схожість насіння (від 80 до 90 %). Вегетативне роз-
множення рослин виявилося неможливим. 
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За загальним станом рослини ельшольції гре-
бінчастої оцінено 9 балами, оскільки рослини ряс- 
но квітували, а за габітусом і кількістю сформова-
них генеративних органів, морфометричних па-
раметрів та вмістом біологічно активних речовин 
у фітосировині перевищували природні форми 
(рис. 1). 

Рослини ельшольції виявилися відносно то-
лерантними до дії низьких температур: за тем-
ператури 0 ‒ -2 ⁰С сходи й рослини не гинули, 
 -5 ⁰ – -10 ⁰С спостерігали повну загибель надзем-
ної частини рослин. За холодо- і морозостійкістю 
рослини оцінено 7 балами (табл. 1).

Рослини E. cristata віднесено до середньопо-
сухостійких. Зазначений вид також потребує до-
статнього зволоження для проростання насіння. 
Поява сходів за відсутності дощів затримувалася 
на 10 діб. У дорослому стані рослини виявилися 
стійкішими до недостатнього водозабезпечен-
ня, але дещо знижувалася їхня продуктивність, 
спостерігали процеси їх завчасного відмирання. 
Рослини за критерієм посухостійкості оцінено  
7 балами (див. табл. 1). Дослідження показали, 
що рослини E. cristata є досить резистентними  
до ураження хворобами та пошкодження кома-
хами, тому за показником стійкості було оцінено 
балами (див. табл.1).

Таким чином, дослідження однорічного інтродуцента Elsholtzia cristаta в умо-
вах Центрального Полісся України показало, що згаданий вид виявився особливо 
перспективним. Рослини E. cristata розмножували насінням, без застосування осо-
бливих агротехнічних заходів. Для них характерна висока адаптивна здатність на 
всіх етапах онтогенезу, зимо- і посухостійкість; вони стійкі до шкідників та хвороб, 
квітували й плодоносили, давали самосів. 
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Рис. 1. Рослини Elsholtzia cristаta  
в умовах Центрального Полісся 

України

Таблиця 1
Оцінка перспективності інтродукції рослин Elsholtzia cristаta 

(середнє за 2017–2019 рр.)

Насінне  
розмно-
ження, 
бали

Загальний 
стан рослин, 

бали

Холодо- і 
морозостійкість,

бали

Посухостійкість,
бали

Стійкість 
рослин

до хвороб
і шкідників, 

бали

Сумарна оцінка 
життєвості, 

бали / 
Перспективність

9 9 7 7 9 41 / ОП
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Головна особливість усіх живих організмів полягає в тому, що вони є відкритими 
системами, які обмінюються з навколишнім середовищем енергією, речовиною та 
інформацією. Система гормональної регуляції визначає характер найважливіших 
фізіологічних процесів рослин. Регуляція цих процесів гормонами або їх синтетич-
ними аналогами високо специфічна й не може бути компенсована такими тради-
ційними технологічними чинниками впливу на рослину, як штучне зволоження, 
мінеральні добрива.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕНТЕРОНОРМІН
У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ
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ГРАБОВСЬКА Т.О., канд. с.-г. наук;
ЯЩЕНКО С.А., канд. с.-г. наук
Білоцерківський національний аграрний університет
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Останніми роками у світі в практику сільськогосподарського виробництва швид-
ко поширюється впровадження регуляторів росту рослин (РРР). Це зумовлено тим, 
що в останні роки проведено дослідження багатьох регуляторів росту, створено нові 
препарати, наприклад, активатори і інгібітори фітогормонів, регулятори метабо-
лізму, фотосинтезу, транспірації й інших процесів. Застосування їх в землеробстві, 
рослинництві та лісівництві дає результати, яких не можна досягнути іншими ме-
тодами. 

Вони все більше стають складовими елементами технологій вирощування ба-
гатьох сільськогосподарських культур. Особливого значення РРР набувають у ви-
падках несприятливого впливу біотичних та абіотичних чинників середовища. Ви-
користання РРР дозволяє повніше реалізувати генетичні можливості, підвищити 
стійкість рослин до стресових чинників біотичної та абіотичної природи та як ре-
зультат підвищити урожайність і поліпшити його якість. 

Стимуляція фізіологічних процесів під впливом РРР проявляється, зазвичай, за 
нестачі в них відповідних фітогормонів шляхом збалансованості гормонального ста-
тусу організму. Фізіологічний ефект від використання РРР полягає в поліпшенні 
процесів життєдіяльності, а саме у кращому поглинанні поживних речовин, по-
силенні процесів фотосинтезу, що сприяє підвищенню врожайності та дає можли-
вість рослині максимально використати свій потенціал.

На відміну від гербіцидів та інсектицидів, регулятори росту впливають лише на 
мембрани клітин рослини, не забруднюючи довкілля. Тому застосування регулято-
рів росту дозволяє реалізувати потенційні можливості рослин, регулювати строки 
дозрівання та поліпшувати якість продукції і збільшувати продуктивність сільсько-
господарських культур.

Усі РРР можна умовно поділити на групи залежно від їх здатності впливати на 
процеси клітинного поділу, керувати процесами розтягування й формування клі-
тинної стінки, змінювати її структуру та архітектоніку, фізико-хімічні й механічні 
властивості, габітус всієї рослини, її стійкість проти вилягання тощо. 

Так, до однієї групи можливо віднести біологічно активні речовини, які контр-
олюють клітинну диференціацію, органо- і формоутворення, взаємодію між час-
тинами і органами рослин, вибірково і специфічно включаються в найважливіші 
метаболічні процеси (дихання, фотосинтез, транспорт органічних речовин), беруть 
участь у регуляторних механізмах клітини на метаболічному рівні. До окремої 
групи біологічно активних речовин належать сполуки, за допомогою яких можна 
впливати на стан спокою і процеси старіння клітини та загалом рослини. Їх вико-
ристовують для виведення із стану спокою рослин або їхніх частин, регуляції про-
цесів дозрівання листя, плодів тощо.

Основні природні регулятори росту містять ауксини, цитокініни, гібереліни, аб-
сцизову кислоту та етилен. Крім того, до РРР належать так звані нетрадиційні фі-
тогормони: брасиностероїди, саліцилова і жасминова кислоти. Серед них найбільш 
детально вивченими є ауксини. Доведено, що вони беруть участь у регуляції різно-
манітних ростових і формоутворювальних процесів, зокрема стимулюють розтягу-
вання клітин і активують ферменти, що відповідають за міцність клітинної стінки. 
Гібереліни виділено з рослин і мікроорганізмів. Серед них найбільш поширеним  
є гіберелін А3 (гіберелінова кислота), який прискорює ріст, що пов’язано зі стиму-
ляцією клітинного поділу.

Цитокініни впливають на низку фізіолого-біохімічних процесів, стимулюючи 
синтез білків і нуклеїнових кислот, активізуючи клітинний поділ, підвищуючи ін-
тенсивність фотосинтезу, прискорюючи транспортні процеси у мембранах, регу-
люючи надходження елементів живлення в клітину рослини, виконуючи захисну 
дію від несприятливих екологічних чинників. 

На ефективність регуляторів росту рослин значно впливають зовнішні чинни-
ки (склад ґрунту, кліматичні умови тощо), що призводить у деяких випадках до  
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втрати активності РРР під час переходу від вегетаційних до польових дослідів. Тому 
до нових препаратів регуляторів росту рослин ставлять жорсткі вимоги, зокрема, їх 
використання має давати суттєвий економічний ефект.

В Україні проводять багатопланові роботи зі створення РРР (синтетичних і при-
родних), починаючи з первинного скринінгу цих речовин і всебічного дослідження 
їх фізико-хімічних, фізіологічних і токсикологічних властивостей до впровадження 
в сільськогосподарське виробництво. Нині синтезовано понад 150 сполук похідних 
тільки піридину. Серед них виявлено екологічно нешкідливі речовини, що за низь-
ких норм витрат характеризуються високою фунгіцидною, бактерицидною та рі-
стрегулювальною активністю. На основі цих сполук та їх композицій з природними 
біостимуляторами розроблено низку ефективних, екологічно безпечних РРР та їх 
застосування для більшості сільськогосподарських культур.

Кукурудза чутлива до дефіциту мікроелементів. Тому їх застосування, або пе-
редпосівне оброблення насіння неодмінно потрібні під час вирощування цієї куль-
тури. Не буде також зайвим обробляти посіви протягом періоду вегетації, вико-
ристовуючи при цьому позакореневі підживлення. Мікроелементи забезпечують 
захист сходів до і після їх появи від несприятливих погодних чинників, активізують 
і підтримують фотосинтез і азотфіксацію, підвищують ефективність макродобрив, 
створюють антистресовий ефект від застосування пестицидів, збільшують кількість 
і якість урожаю. Оптимальне живлення підвищує врожайність на 15-20%.

Застосовуючи біостимулятори, слід дотримуватися низки правил, адже це ви-
сокоактивні біологічні сполуки. В разі недодержання цих вимог ефект від їхнього 
застосування різко знижується. Використовувати потрібно лише препарати, у яких 
ще не закінчився гарантійний термін зберігання, і за умови, що препарати в зимо-
вий період зберігалися за позитивних температур. 

Обробку насіння регуляторами росту поєднують з інкрустацією та протруєн-
ням. На насіннєвих заводах застосування РРР вводять у загальний технологічний 
процес підготовки насіння. Про оброблення насіння РРР роблять запис у відповід-
них документах і на мішках.

У разі застосування регуляторів росту по вегетуючих культурах рекомендовано 
вносити їх до 12 чи після 17 години дня через те, що інтенсивна сонячна інсоляція 
призводить до зниження гормональної активності стимуляторів. Обприскування 
посівів у денні години з 12 до 15 не забезпечує розтікання крапель робочого роз-
чину по листковій поверхні та не сприяє ефективному засвоєнню його рослинами  
і нерідко призводить до сонячних опіків на листках.

Усі регулятори росту не мають селективної дії, тому застосування їх на 
забур’янених полях не дасть очікуваного ефекту, адже разом зі стимуляцією осно-
вної культури стимулюється ріст бур’янів. Це не стосується випадку сумісного засто-
сування регуляторів у суміші з гербіцидами, якщо це дозволено виробником РРР. 
За даними дослідження наукових установ, у разі застосування пестицидів спільно  
з регуляторами росту для допосівного оброблення насіння і у період вегетації рос-
лин значно зростає ефективність фунгіцидів та інсектицидів. Завдяки цьому ство-
рюються умови для зменшення на 10-15% рекомендованих оптимальних доз пес-
тицидів у разі протруювання насіння і обприскування рослин без зниження їх 
ефективності.

Використання стимуляторів росту вписується у систему агротехнічних заходів 
з догляду за посівами і не потребує додаткових витрат, крім, звичайно, власної 
вартості, тому їх застосування сприяє не тільки збільшенню валового виробництва 
продукції, але й зниженню її собівартості.

Застосовуючи РРР, враховують той факт, що кожен з них спрямований на сти-
мулювання росту, розвитку і підвищення продуктивності певних сільськогосподар-
ських культур або їх груп за відповідних доз, строків і способів застосування. Пору-
шення цих вимог може призвести до зниження очікуваного економічного ефекту.
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У 2018–2019 рр. в умовах дослідного поля Білоцерківського національного  
аграрного університету проведено польові досліди з визначення впливу препарату 
Енторонормін на ріст, розвиток та продуктивність кукурудзи на зерно. Ґрунт до-
слідної ділянки – чорнозем типовий вилугуваний, середньоглибокий. 

Для оброблення насіння та рослин застосували симбіотичний препарат «Ентеро-
нормін» — водорозчинний порошок, до складу якого входять живі культури корис-
них мікроорганізмів, роду Lactobacillus spp, Enterococcus spp та бактерій Bacillus 
subtilis spp., хітозан водорозчинний, а також пептон мікробіологічний — джерело 
вітамінів групи В та 14 незамінних амінокислот. Формуючи нормальну мікрофло-
ру, проявляє антагоністичну активність до широкого спектра патогенних бактерій 
і грибів, не викликає утворення до них стійких форм патогенних мікроорганізмів, 
підвищує рівень неспецифічної резистентності організму, а також стабілізує захис-
ні сили організму.

Дослід проводили за такою схемою. 1. Застосування гербіцидів: без гербіцидів;  
з внесенням ґрунтового гербіциду Основа (2,3 л/га) і післясходового Майстер Пауєр 
(1,5 л/га). 2. Оброблення препаратом: зерна кукурудзи; у фазі 3-х листків кукурудзи; 
у фазі 3-х і 5-ти листків; у фазі 3-х, 5-ти і 7-8 листків. Контроль — варіант без засто-
сування препарату Енторонормін. У досліді висівали гібрид кукурудзи ДБ Хотин 
(ФАО 280). 

Польовий дослід з вивчення гібридів кукурудзи закладали у триразовій повтор-
ності, площа кожної ділянки – 28 м², елементарної облікової — 14 м², розміщення 
ділянок послідовне, методом систематичної рендомізації.

Застосування 
гербіцидів

Застосування препа-
рату Сівба-сходи Сходи-цвітіння 

качанів
Сходи-повна 

стиглість
Контроль (без застосування препарату) 8 54 112

Без гербіцидів

1-кратно по вегетації 8 53 111

2-кратно по вегетації 8 53 111

3-кратно по вегетації 8 52 111

Насіння 7 54 111

Насіння + 1-кратно
по вегетації 7 53 110

Насіння + 2-кратно  
по вегетації 7 52 110

Насіння + 3-кратно
по вегетації 7 52 109

Гербіцид  
Основа (2,3 л/га) +  

Майстер Пауєр 
(1,5 л/га)

1-кратно по вегетації 8 53 111
2-кратно по вегетації 8 53 111
3-кратно по вегетації 8 52 111

Насіння 7 54 111
Насіння + 1-кратно  

по вегетації 7 53 110

Насіння + 2-кратно  
по вегетації 7 52 110

Насіння + 3-кратно 
 по вегетації 7 52 109

Таблиця 1
Тривалість міжфазних та вегетаційного періодів кукурудзи,

(середнє за 2018-2019 рр.), діб
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За результатами спостережень визначено, що тривалість періоду «сівба ‒ сходи» 
на варіанті без застосування препарату та з обробкою рослин кукурудзи по вегета-
ції становила в середньому за роки досліджень 8 діб, а у разі обробки насіння змен-
шувалася на 1 добу (табл. 1). 

Одним з найважливіших показників темпів росту і розвитку рослин є тривалість 
періоду «сходи ‒ цвітіння качанів». Вплив обробки насіння та рослин кукурудзи 
препаратом і застосування гербіцидів був незначним. 

За комплексної обробки препаратом Енторонормін насіння 2 і 3-кратно вегетую-
чих рослин кукурудзи спостерігали скорочення періоду «сходи ‒ цвітіння качанів» 
на 2 доби порівняно з контрольним варіантом. Але більший вплив на тривалість пе-
ріоду «сходи ‒ цвітіння качанів» мали погодні умови в роки дослідження і частково 
застосування препарату Енторонормін.

Результати спостережень показали, що за допосівного оброблення насіння куку-
рудзи препаратом Енторонормін і лише застосуванням його по вегетації тривалість 
вегетаційного періоду становила від 111 діб, що менше ніж на контролі на одну 
добу. На варіантах, де проводили комбіноване допосівне оброблення насіння ре-
гулятором росту з 1-3-кратним застосуванням по вегетуючих рослинах, тривалість 
вегетаційного періоду була на 2-3 доби меншою, ніж на контролі.

Дослідженням встановлено, що оброблення насіння та рослин кукурудзи препа-
ратом Енторонормін мала значний вплив на формування площі листкової поверхні 

Застосування 
гербіцидів

Застосування 
препарату

Викидання 
волотей

Молочна 
стиглість зерна

Воскова 
стиглість зерна

Контроль (без застосування препарату) 26,33 37,28 33,06

Без гербіцидів

1-кратно по вегетації 27,39 37,82 33,89

2-кратно по вегетації 27,92 38,49 34,57

3-кратно по вегетації 28,63 39,23 35,41

Насіння 26,64 37,56 33,44
Насіння + 1-кратно

по вегетації 27,71 38,52 34,50

Насіння + 2-кратно  
по вегетації 28,54 39,05 35,12

Насіння + 3-кратно
по вегетації 29,21 39,98 35,88

Гербіцид Основа 
(2,3 л/га) +  

Майстер Пауєр 
(1,5 л/га)

1-кратно по вегетації 28,16 38,22 34,39
2-кратно по вегетації 28,52 38,89 35,03
3-кратно по вегетації 29,13 39,66 35,81

Насіння 27,59 38,16 34,14
Насіння + 1-кратно  

по вегетації 28,41 38,72 35,05

Насіння + 2-кратно  
по вегетації 29,11 39,57 35,82

Насіння + 3-кратно  
по вегетації 29,93 40,58 36,18

НІР05 0,61 0,56 0,52

Таблиця 2
Динаміка зміни площі листкової поверхні кукурудзи залежно  

від застосування препарату Енторонормін  
(середнє за 2018-2019 рр.), тис. м²/га
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під час всього вегетаційного періоду. Найбільша площа листкової поверхні рослин 
була у фазі молочної стиглості зерна.

На варіанті, де обробляли насіння кукурудзи препаратом Енторонормін, площа 
листкової поверхні рослин у фазі викидання волоті була більшою на 0,31-1,36 тис. м²/га, 
 у фазі молочної стиглості зерна — на 0,28-0,88 тис. м²/га, у фазі воскової стиглості 
зерна — на 0,38-1,08 тис. м²/га, порівняно з контролем (табл. 2).

Результати дослідження підтверджують, що у фазі молочної стиглості зер-
на за оброблення насіння кукурудзи препаратом Енторонормін та одноразового  
обприскування рослин площа листкової поверхні була на 1,24-1,44 тис. м²/га або  
на 3,36-4,01% більшою ніж на контролі. За оброблення насіння кукурудзи і дво-  
та триразового обприскування кукурудзи під час вегетації листкова площа посівів 
була на 1,77-2,31 і 2,71-3,32 тис. м²/га, або 7,3-13,2% більшою ніж на контролі.

На варіанті із внесенням ґрунтового гербіциду Основа (2,3 л/га) і післясходового 
Майстер Пауєр (1,5 л/га) площа листкової поверхні була вищою на 0,32-0,95 тис. м²/га 
ніж на ділянках без їх внесення.

Виявлено збільшення площі листкової поверхні кукурудзи за оброблення на-
сіння кукурудзи препаратом Енторонормін та обприскування рослин порівняно  
з варіантом без їх застосування. Позитивна дія на рослини цього препарату зу-
мовлена тим, що його складові беруть участь у окиснювально-відновлювальних  

Застосування 
гербіцидів

Застосування 
препарату

Ураження 
пухирчастою 

сажкою, %

Уражен-
ня качанів 

фузаріозом, %

Пошкодження 
стебловим (ку-
курудзяним) 

метеликом, %
Контроль 8,4 6,8 23,4

Без гербіцидів

1-кратно по вегетації 5,1 3,3 17,6

2-кратно по вегетації 4,8 3,0 17,3

3-кратно по вегетації 4,7 2,5 16,7

Насіння 5,0 3,4 18,1
Насіння + 1-кратно

по вегетації 4,6 2,5 16,8

Насіння + 2-кратно  
по вегетації 4,5 2,4 16,5

Насіння + 3-кратно
по вегетації 4,1 2,2 16,2

Гербіцид Основа 
(2,3 л/га) +  

Майстер Пауєр 
(1,5 л/га)

1-кратно по вегетації 5,0 3,3 17,8
2-кратно по вегетації 5,2 3,1 17,5
3-кратно по вегетації 4,5 2,7 17,0

Насіння 5,3 3,6 18,4
Насіння + 1-кратно  

по вегетації 4,9 2,6 17,2

Насіння + 2-кратно  
по вегетації 4,6 2,6 16,9

Насіння + 3-кратно  
по вегетації 3,9 2,3 16,6

НІР05 0,6 0,4 0,7

Таблиця 3
Фітосанітарний стан посівів кукурудзи за дії препарату Енторонормін

(середнє за 2018-2019 рр.)
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Таблиця 4
Урожайність зерна кукурудзи (середнє за 2018-2019 рр.), т/га

процесах вуглеводів навколишнього середовища. При цьому в листках збільшуєть-
ся склад хлорофілу, поліпшується фотосинтез, підвищується асимілююча дія рос-
лини. Фізіологічний ефект від використання Енторонорміну полягає в поліпшення 
процесів життєдіяльності, а саме у кращому поглинанні поживних речовин, по-
силенні процесів фотосинтезу, що сприяє підвищенню врожайності та дає можли-
вість рослині максимально використати свій потенціал. 

Пухирчаста сажка (збудник хвороби — гриб Ustilago zeae (Link) Unger) проявля-
ється протягом вегетації майже на всіх органах кукурудзи. Найбільші розміри пу-
хирів часто спостерігають на качанах. Ураження пухирчастою сажкою на ділянках 
без внесення гербіцидів було в межах 4,1-5,1%, а з їх застосуванням — 3,9-5,2%, що 
менше ніж на контролі на 3,2-4,5% (табл. 3).

Качани, уражені фузаріозом, швидко руйнуються пліснявими грибами. Насіння 
кукурудзи втрачає схожість, а насіння з неушкодженим зародком дає слабкі паро-
стки, які зазвичай гинуть, не досягнувши поверхні ґрунту. У разі оброблення насін-
ня кукурудзи та/або обприскування рослин препаратом Енторонормін ураження 
качанів фузаріозом становило 2,2-3,6%, а на контрольному варіанті — 6,8%, що мен-
ше на 3,2-4,5%. 

Кукурудзяний (стебловий) метелик є найнебезпечнішим шкідником кукурудзи. 
Ушкодження стебел часто призводить до вилягання рослин, а потім і до захворю-
вання качанів на фузаріозну гниль та пліснявіння. У разі застосування препарату 
Енторонормін рівень пошкодження цим шкідником був на рівні 16,2-18,4%, що мен-
ше контролю на 5,0-7,2%. 

Слід зазначити, що фітосанітарний стан ділянок із застосуванням препарату  
Енторонормін достовірно відрізнявся від контрольного варіанту. Але між варіанта-
ми із різними способами його застосування та між гербіцидним і безгербіцидним 
фоном суттєвої різниці не відмічено.

Застосування препарату Енторонормін на посівах кукурудзи позитивно вплину-
ло на ріст та розвиток рослин і, як наслідок, на формування урожаю. Так, залежно 
від способу його застосування та використання гербіцидів урожайність зерна куку-
рудзи була вищою на 0,22-0,82 т/га або 2,7-10,2% порівняно з контрольним варіан-
том (табл. 4).

Варіант обробки Без гербіцидів Гербіцид Основа (2,3 л/га) + 
Майстер Пауєр (1,5 л/га)

Контроль (без застосування препарату) 8,11
Насіння 8,26 8,42

1-кратно по вегетації 8,33 8,57
2-кратно по вегетації 8,56 8,63
3-кратно по вегетації 8,75 8,87
Насіння + 1-кратно  

по вегетації 8,47 8,52

Насіння + 2-кратно  
по вегетації 8,61 8,71

Насіння + 3-кратно  
по вегетації 8,76 8,93

НІР05 фактор А 0,65

НІР05 фактор В 0,33

НІР05 фактор АВ 1,24
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Більш ефективним виявилося допосівне оброблення насіння кукурудзи і обпри-
скування рослин препаратом Енторонормін під час вегетації порівняно з лише об-
прискуванням протягом вегетації.

Найвища урожайність кукурудзи на зерно, в середньому за роки дослідження, 
була на варіантах, де проводили допосівне оброблення насіння кукурудзи і три-
разове обприскування рослин препаратом Енторонормін на фоні із застосуванням 
гербіцидів Основа (2,3 л/га) і Майстер Пауєр (1,5 л/га) — 8,93 т/га. 

Урожайність зерна кукурудзи на варіанті із застосуванням гербіцидів становила 
8,42-8,93 т/га, що на 2,1-3,4% вище порівняно з ділянками, де їх не використовували.

Застосування рістрегулюючих препаратів є невід’ємною складовою техноло-
гії вирощування кукурудзи на зерно, завдяки чому можливо збільшити валове  
виробництво зерна та підвищити рентабельність виробництва. Для підвищення 
урожайності зерна кукурудзи та поліпшення фітосанітарного стану посівів реко-
мендовано застосовувати препарат Енторонормін.

У скотарстві України та усього світу проблемним питанням є відтворення та реа-
лізація репродуктивного потенціалу корів. Управління репродуктивною здатністю 
корів — важливий аспект прибуткового ведення галузі. Молоко є основним джере-
лом доходу на молочних фермах, і головна бізнес-ціль полягає в максимізації його 
виробництва [20].

За останні роки більшість дослідників вказують на погіршення відтворювальних 
показників великої рогатої худоби та скорочення терміну їх продуктивного довго-
ліття [21]. Об’єктивно порівняти ситуацію з відтворенням великої рогатої худоби, 
яка склалася в різних країнах, неможливо. Здебільшого це пов’язано з різними ге-
нетичними характеристиками худоби, умовами годівлі і утримання, навіть на не-
великій території, особливостями національних підходів в організації осіменіння 
та ветеринарного забезпечення тварин, застосування різних критеріїв оцінювання 
репродуктивної здатності худоби і тощо. Для уніфікації необхідно, щоб усі події, 
пов’язані із розмноженням тварин, реєстрували відповідальні працівники. Від їх 
записів залежатиме точність і вірогідність розрахункових показників. У наш час 
програмні продукти для управління селекційними процесами в сільському госпо-
дарстві пропонують широкі можливості для записів і аналізу інформації про про-
дуктивність і репродуктивну здатність стада порівняно з веденням паперового облі-
ку [7, 18], а розраховані за їх допомогою показники та індекси допоможуть виявити 
проблеми у відтворенні шляхом контролю тенденцій, які склалися в стаді, та визна-
чити напрями оптимізації продуктивності тварин [23].

Також проблемною залишається співвідносність оцінки відтворювальної здат-
ності корів у різних країнах. Лише в Україні для її характеристики застосовують 
низку таких показників, як вихід телят на 100 корів, тривалість відновлювального, 
сервіс- та міжотельного періодів, індекс осіменіння, заплідненість тварин, коефі-

АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ

БОЙКО О.В., канд. с.-г. наук;
ДЕМЧУК С.Ю., канд. с.-г. наук;
КУЗЕБНИЙ С.В., канд. с.-г. наук;
ШАРАПА Г.С., канд. біол. наук
Інститут розведення та генетики тварин імені М.В. Зубця НААН
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цієнт (індекс) відтворної здатності тощо. Не зважаючи на те, що вони відобража-
ють нібито один процес їх співставлення не завжди доречне. Непоодинокі випадки, 
коли для оцінювання відтворювальної здатності корів, застосовують показники, які 
до фізіологічного процесу розмноження мають лише опосередкований стосунок, 
зокрема тривалість сухостійного періоду, збереженість телят та інші. Ці індекси ві-
дображають фаховий рівень фахівців зооветеринарної ланки господарства і не не-
суть жодної інформації щодо реальної відтворювальної здатності корів.

Немає єдиної системи оцінювання репродуктивної функції корів і за кордоном. 
У країнах Сполученого королівства Silvia [22] вказує на зростання індексу осіменін-
ня з 1,62 до 2,91 з 1972 по 1996 рр., у США — Батлер [11] і Casida [12] вказують на 
зниження заплідненості корів від першого осіменіння з 55–65% в п’ятдесятих ро-
ках минулого століття до 35–40% — в 1996 р. Останнім часом у країнах Європей-
ського союзу основним показником, що характеризує рівень відтворення корів,  
є тривалість міжотельного періоду. Зокрема, останній показник внесено до основ- 
них характеристик популяцій тварин різних країн і порід на офіційному сайті ICAR. 
Відсутність єдиної системи оцінювання відтворювальної здатності великої рогатої 
худоби у світі не дозволяє оцінити репродуктивний стан корів загалом.

Одним із суттєвих недоліків більшості методів оцінювання репродуктивної здат-
ності тварин є те, що кожний індекс відображає інформацію про конкретний ас-
пект відтворення і має своє особливе значення і свої обмеження. Тому для того, 
щоб оцінити стан відтворення на певну дату або впродовж якогось періоду, необ-
хідно водночас використовувати низку показників. Деякі показники застосовують 
для оцінювання стада або популяції корів, тоді як інші — для характеристики від-
творювальної здатності окремих тварин.

Насамперед слід відмітити надзвичайно велике значення для майбутньої від-
творювальної здатності корів перебіг родів, особливо у нетелей. Роди, отелен- 
ня — складний фізіологічний процес, суть якого полягає у виведенні з організму ма-
тері дозрілого і живого плода, звільненні порожнини матки від плодових оболонок  
і залишків плідної рідини після закінчення терміну тільності (у середньому  
280 днів). Тривалість родового акту у корів 10–12 годин, зокрема стадії вигнання 
плоду — 1–4 години, а частка корів з ускладненнями під час отелення та після нього 
становить 8–15%. Ці тварини мають бути під контролем ветеринарного фахівця для 
забезпечення кваліфікованої допомоги.

Для кращого розуміння значення та навантаження цих показників наводимо їх 
офіційне визначення. Заплідненість від першого осіменіння відображає кількість 
самок, що запліднилися після першого осіменіння, виражену у відсотках [5] (вико-
ристовують для групової характеристики). Цей показник залежить насамперед від 
фізіологічного стану (здоров’я) самки, запліднювальної здатності сперміїв самця  
і ефективності роботи персоналу із відтворення. Зауважимо, що у телиць заплідне-
ність від першого осіменіння вища, ніж у корів. Одним із чинників, що впливає на 
рівень заплідненості у корів, є тривалість відновлювального періоду і повноцінність 
статевого циклу [13, 14, 17].

Застосовується винятково як груповий показник і його похідним є індекс осі-
меніння (індекс запліднення) — кількість осіменінь, що припадає на одне заплід-
нення [5]. Здебільшого застосовують також як груповий показник, але в окремих 
випадках — для індивідуальної характеристики репродуктивної здатності маточ-
ного поголів’я. Розраховують окремо по коровах і по телицях. За кордоном його 
відносять до основних показників і застосовують для характеристики популяції тва-
рин. Визначають як відношення кількості тільних корів до загальної кількості всіх 
осіменінь. Індекс осіменіння, розрахований таким способом, не надає інформації 
про відсоток тварин, які не запліднилися взагалі, не враховує циклічність між осі-
меніннями, не дає можливості оцінити інтервал між осіменіннями та заплідненням 
і попередніми отеленнями, та інші параметри відтворної здатності.
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Відновлювальний період (післяродовий, індепенденс-період) – проміжок 
часу між отеленням і першою повноцінною охотою у самки або це період, впродовж 
якого відновлюється репродуктивна функція самки після отелення [5]. Інформатив-
не значення має як індивідуальний, так і груповий показник, відображає швидкість 
відновлення репродуктивної функції у тварин після отелення. Щодо фізіологічної 
тривалості відновлювального періоду у корів однакової думки немає. Більшість ав-
торів вказує, що перша охота проходить через 3–4 тижні після отелення [2, 3, 4, 6]. 
 У дослідженнях Бочарова І. А. [1] цей період був до 40 днів. Полянцев Н. И.  
і Калашник Б. А. [9] вказують, що у 48–80% корів відновлювальний період триває  
17–24 доби, але перша охота у більшості корів не супроводжується ознаками тічки 
і статевого збудження, тому власне відновлювальний період деякі автори визнача-
ють як період від отелення до першого осіменіння. Тривалість відновлювального 
періоду залежить від низки чинників господарського характеру, зокрема від ефек-
тивності виявлення тварин в охоті, фахової підготовки ветеринарних фахівців і до-
тримання зоогігієнічних вимог годівлі та утримання корів у сухостійний період. 
Останні наші дослідження вказують, що зростання рівня молочної продуктивності 
корів сприяли подовженню відновлювального періоду до 45–60 днів у корів, водно-
час у первісток він зріс до 80–90 днів. Важливим чинником, який корелює із трива-
лістю відновлювального періоду є перебіг отелення [8]. Ускладнення під час родів 
подовжують відновлювальний період.

Наступний показник використовують для характеристики стану відтворення  
корів як на індивідуальному, так і груповому рівні. Сервіс-період – показник, який, 
не дивлячись на незначну різницю в методичних підходах під час його визначення  
у різних авторів [13, 14, 23], вказує на тривалість періоду між отеленням чи абортом  
і наступним заплідненням самки [5]. Цей показник широко використовують у біль-
шості програмних продуктів для визначення селекційної ситуації у стаді. Але як гру-
повий показник він може маскувати проблемних тварин. Сервіс-період залежить від 
багатьох чинників: тривалості відновлювального періоду, виявлення тварин в охоті, 
рівня заплідненості тварин, якості спермопродукції, кваліфікації техніка штучного 
осіменіння і низки інших. Погляди на оптимальну тривалість сервіс-періоду у корів 
молочних порід змінювалися із часом. Ще у підручниках із акушерства і гінекології, 
виданих до 2000 року, сервіс-період до 45–60 днів вважали фізіологічно виправданим. 
Література останніх років вказує, що оптимальним і економічно обґрунтованим є пе-
ріод до 90 днів. Сучасні закордонні публікації [23] зазначають, що тривалість сервіс-
періоду до 125–130 днів у високопродуктивних корів є цілком виправданою, а вищі 
його значення вказують на проблему в стаді із відтворенням і потребують її корекції.

Внаслідок того, що фізіологічна тривалість періоду вагітності є одним із найста-
більніших і найменш варіабельних періодів у циклі розмноження великої рогатої 
худоби, похідним попереднього показника є міжотельний період – проміжок часу 
між двома черговими отеленнями від різних осіменінь [5]. На нашу думку, він най-
більш об’єктивно відображає індивідуальну відтворювальну здатність корів. Адже 
саме дату отелення завжди фіксують у більшості матеріалів зоотехнічного та ветери-
нарного обліку, на відміну від дати плідного осіменіння. Але він має і низку недолі-
ків: залишаються неврахованими телиці парувального віку, нетелі, корови-первістки 
(оскільки це їх перше отелення), тобто значна частина маточного поголів’я. Також 
за групового оцінювання за цим показником за рахунок крайніх варіантів вибірки 
відбувається усереднення результатів, що не відповідає об’єктивному стану відтво-
рення в конкретному стаді.

За кордоном часто використовують такий параметр, як розрахунковий між-
отельний інтервал, який визначають шляхом підсумовування тривалості сервіс-
періоду та середньої тривалості тільності (280 днів).

На жаль, у більшості вітчизняних господарств, незалежно від форми власності 
та розміру тривалість сервіс-періоду становить понад 140 днів, що призводить до 
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збільшення міжотельного періоду понад 420 днів, а це не дозволяє отримати біль-
шої кількості телят за рік.

Наступним, найбільш широковживаним показником, який використовують для 
оцінювання стану відтворення в Україні є вихід телят на 100 корів – кількість телят, 
одержаних від кожних 100 корів окремого стада впродовж календарного року [5]. 
Як бачимо із назви, цей показник використовують лише для групового оцінювання 
в більшості статистичних розрахунків та звітності.

Не дивлячись на його достатнє поширення, більшість фахівців з недовірою від-
носяться до нього. Це пов’язано з можливістю маніпуляції для отримання кращо-
го результату. Зокрема виведення із основного стада нетільних корів, утримування 
необлікованих корів, урахування телят, отриманих від первісток тощо.

Існує формула перерахунку сервіс-періоду у показник виходу телят:

ВТ = (365 – СП) х 100 / 285,

де: ВТ — вихід телят на 100 корів;
СП — сервіс-період.
Але, на жаль, розрахунковий вихід телят із вказаним в офіційній статистиці по 

окремих господарствах не співпадає, що дискредитує цей показник і може при-
звести до неправильних висновків. Для отримання більшої точності розрахунку від-
творної здатності корів Шараном П. І. та Демчуком С. Ю. [10] було запропоновано 
таку формулу:

де: ВТ — вихід телят на 100 корів;
Нт — чисельність народжених телят за рік;
Нв — чисельність телят від корів, які поповнили стадо;
Нд — чисельність телят-двієнь;
Пк — чисельність поголів’я корів на 1 січня звітного року.
Застосування показника, одержаного таким способом, не залежатиме від збіль-

шення чисельності корів, телят-двоєнь та вибракуваних тварин дійного стада.
Виявлення статевої охоти. При цьому розрізняють її інтенсивність і точність. 

Інтенсивність виявлення тічки — це відношення виявлених корів до загальної їх 
кількості, а точність — це відношення кількості тварин в тічці до кількості вияв-
лених. За регулярного виявлення тварин в охоті можна скоротити тривалість сер-
віс-періоду, тому що лише один її пропуск подовжить непродуктивний період на  
20 днів. Рекомендується записувати кожну статеву охоту, тоді буде простіше розра-
хувати наступну або виявити тварин із ациклічними статевими циклами.

Індекс (рівень) виявлення охоти відображає інтенсивність виявлення тічки  
у відсотках і є відношенням кількості осіменених тварин впродовж 20 днів до кіль-
кості корів, яким бажано проявити статеву охоту впродовж цього часу, тобто цей 
показник прив’язується до середньої тривалості статевого циклу. Перевагою цього 
показника є те, що під час його визначення беруть до уваги усі нетільні тварини, 
але за використання різноманітних схем гормональної стимуляції він недоречний  
у зв’язку з регулюванням статевого циклу у корів.

Показник рівня виявлення тварин в охоті відображує і ефективність виявлення 
тварин. Чинники, які його знижують, — незбалансована годівля, недотримання зо-
огігієнічних умов утримання корів, короткий інтервал спостереження та інші.

Тривалість статевого циклу є додатковим індексом, який дозволяє контр-
олювати визначення тварин в охоті та виявити частину корів із порушенням фі-
зіологічної регуляції. Розрізняють п’ять діапазонів тривалості статевого циклу:  
2–17 днів, 18–24 дня (нормальний статевий цикл), 25–35 днів, 36–48 днів (два  

(Нт –Нв –(Нд:2))
Пк

ВТ= ,
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статевих цикли) і більше 48 днів. У господарствах із налагодженою системою ви-
явлення охоти відсоток тварин із тривалістю статевого циклу 18–24 дні не може 
бути вищим за 45%. Якщо зростає кількість тварин із тривалістю циклу 36–48 днів 
і знижується з 18–24-денним циклом — це вказує на недостатнє виявлення статевої 
охоти. Зростання відсотку тварин з 2–17 денними циклами вказує на збільшення 
кількості тварин із фолікулярними кістами, а з 25–35-денним і більше 48 днів є ін-
дикатором ранньої загибелі ембріону.

Індекс тільності відображає відсоток тільних корів за певний проміжок часу. 
Здебільшого розраховують за кожен 21 день за таким принципом [15, 19]:

Індекс тільності — інформативний і неупереджений показник, який враховує 
усіх корів стада, але не дає можливості встановити проблемні ланки відтворення. 
Також до недоліків варто віднести деяку спотвореність результатів через невідповід-
ність рівня тільності на ранніх та пізніших строках. Тому потрібно зазначати, коли 
проводили визначення тільності.

За кордоном широко використовують показник неповернення корів в охоту 
після осіменіння. Цей показник є прогностичним під час визначення тільності тва-
рин. Він з часом зазнав деяких змін. Ще декілька десятиліть тому корів, які не про-
являли стадії статевого збудження через 45 днів після осіменіння, вважали умовно 
тільними, а у сучасній літературі цей період збільшили до 56–60 днів. Незважаючи 
на деяку невідповідність цього показника із фактичними результатами досліджень 
на тільність, він може бути корисним для порівняння роботи техніків зі штучного 
осіменіння чи запліднювальної здатності сперміїв різних бугаїв.

Існує і низка додаткових, так званих коефіцієнтів (індексів) стану відтворення, які 
розраховують на базі первинних показників.

Коефіцієнт відтворної здатності обчислюють як відношення кількості днів  
у році до тривалості міжотельного періоду:

де: КВЗ — коефіцієнт відтворювальної здатності;
365 — кількість днів у році;
МОП — міжотельний період, днів.
Індекс плодючості корів (за Дохі):

де: К — вік корови за першого отелення, міс.;
МОП — середній міжотельний період або період між 1 і 2 отеленнями, міс.
Індекс плодючості корів (Уілкокса) — узагальнений показник, який відобра-

жає регулярність отелень впродовж року. Визначають за формулою:

де: ІП — індекс плодючості;
n — кількість отриманих телят;
Д — кількість днів між першим і останнім отелом.

кількість осіменених тварин впродовж 21 дня
кількість тварин, готових до осіменіння впродовж 21 дняІндекс виявлення охоти = ,

кількість запліднених корів
кількість осіменених корівІндекс запліднення = ,

Індекс тільності = індекс виявлення охоти х індекс запліднення.

365
МОПКВЗ = ,

(n –1)·365 ·100
Д

ІП= ,

ІП = 100 – (К + 2 МОП),
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Визначення репродуктивних показників та індексів і співставлення їх із встанов-
леними стандартами є найкращим методом оцінювання ефективності стану відтво-
рення корів у господарстві. На нашу думку, найбільш об’єктивними показниками 
групового оцінювання є тривалість сервіс- або міжотельного періоду, тоді як для ха-
рактеристики окремих тварин — тривалість відновлювального періоду, тривалість 
сервіс-періоду та індекс осіменіння. Враховуючи вплив великої кількості чинників 
на реалізацію відтворної здатності корів, для їх об’єктивної характеристики необ-
хідно використовувати комплекс показників, щоб мати змогу всебічно оцінити стан 
відтворення в господарстві та визначити основні причини репродуктивних втрат.
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Упродовж 2018–2019 років прийнято низку постанов Кабінету Міністрів Украї-
ни та Міністерства освіти і науки України, обговорених і узгоджених з іншими мі-
ністерствами й відомствами, щодо атестації осіб, які здобувають ступінь магістра,  
у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту – далі ЄДКІ. Метою цих по-
станов є розроблення єдиного підходу до проведення підсумкової атестації здобу-
вачів освітнього ступеня магістра за окремими спеціальностями, що мають загаль-
нодержавне значення, та інтеграція у міжнародний освітній і науковий простір. До 
таких спеціальностей, з-поміж інших, віднесено й обидві спеціальності галузі знань 
21 «Ветеринарна медицина» – 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна 
гігієна, санітарія і експертиза». 

ЄДКІ не є іспитом з тієї чи іншої дисципліни, а іспитом, який призначений ви-
значити готовність і спроможність випускника ЗВО, використовуючи інструмент, 
прилади, засоби та обладнання, здійснювати профілактику заразних і незаразних 
хвороб тварин, лікування хворих тварин, розробляти та здійснювати заходи для за-
безпечення здоров’я і добробуту тварин, захисту населення від хвороб, спільних для 
тварин і людей, збереження довкілля, проводити судово-ветеринарну експертизу, 
визначати якість і безпечність харчової продукції тощо.

У зв’язку з цим перед фахівцями галузі постало питання розробити систему 
уніфікованих завдань, які б дозволили об’єктивно оцінити готовність випускників 
закладів вищої освіти виконувати комплекс дій та процедур, що засвідчують на-
явність у них знань, умінь, навичок і компетентностей, передбачених стандартами 
вищої освіти України відповідних освітніх ступенів. Слід зазначити, що знання, 
уміння, навички чи компетентності, які забезпечено вибірковою частиною освітніх 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ З ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

КОСТЮК В.К., д-р вет. наук, проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
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програм, не мають бути внесені до завдань ЄДКІ, оскільки вони є прерогативою 
того чи іншого закладу вищої освіти.

Вочевидь, найбільш оптимальним та об’єктивним інструментом для проведення 
ЄДКІ можуть служити тестові завдання, які мають максимально охопити весь осно-
вний комплекс вказаних вище дій і процедур та містити чіткі уніфіковані відповіді. 
Під час розроблення положення про особливості складання ЄДКІ потрібно враху-
вати те, що екзаменований повинен мати певну кількість часу для заповнення блан-
ка, незалежно від того, у електронному чи паперовому варіанті проводитиметься 
сам іспит, а також для адаптації екзаменованого до самої процедури проведення 
іспиту. На наш погляд, перевагу слід віддати електронній формі проведення ЄДКІ, 
а не паперовому варіанту.

Як відомо, надійність і об’єктивність тестової перевірки знань, умінь чи компе-
тентностей зростає зі збільшенням довжини (обсягу) тесту. Ще перед початком ро-
боти над складанням будь-яких тестових завдань потрібно чітко уявити собі їх осно-
вні елементи, якими є: 

- інструкція для екзаменованої особи, яка має стисло, чітко і зрозуміло роз’яснити 
тому, хто проходить тестовий контроль, як потібно працювати із завданням. Кожен 
екзаменований має знати, скільки часу у нього для складання такого іспиту; 

- власне саме завдання, яке має бути зрозумілим, логічно викладеним, макси-
мально лаконічним, не містити зайвих висловлювань, дискусійних запитань чи 
тверджень, громіздких формулювань, не вимагати складних розрахунків, що потре-
бують допомоги калькулятора чи інших додаткових засобів. У кожному запитанні 
має бути вказано кількість правильних відповідей на нього;

- варіанти відповідей, які разом з правильними мають містити й неправильні 
відповіді або дистрактори, які мають бути однорідними, подібними за зовнішніми 
ознаками, структурою, стилістикою тощо, зокрема, подібною має бути й довжи-
на правильних та неправильних відповідей. Не бажано використовувати фрази на 
кшталт  «немає жодної правильної відповіді», «усі відповіді правильні», «інколи …», 
«ймовірно …» тощо;

- критерії оцінювання, які мають бути єдиними для всіх тестових завдань та відо-
мими як для екзаменаторів, так і для екзаменованих. 

У зв’язку з останнім елементом хотів би запропонувати такий принцип підра-
хунку балів за кожне запитання, а саме за кожну правильну відповідь нараховувати 
один бал. Неправильні відповіді не враховувати, але екзаменований на кожне за-
питання має давати стільки відповідей, скільки вказано в умові самого запитання, 
про що йшлося вище. Наприклад, якщо в умові запитання вказано, що правильних 
відповідей дві, – екзаменований має з пропонованих відповідей обрати дві, або ж 
одну, якщо він не знає другої відповіді. Якщо екзаменований випадково чи з певних 
міркувань вкаже більше двох відповідей – жодного бала за відповідь на це питання 
не зараховувати, або ж знімати один бал за кожну зайву (неправильну) відповідь на 
це запитання. 

Певною особливістю ЄДКІ є те, що цей іспит складають не на знання тієї чи 
іншої дисципліни, а на здатність вирішувати ту чи іншу проблемну ситуацію, 
зв’язану з професійною діяльністю, застосовуючи знання, уміння та компетент-
ності всіх нормативних дисциплін навчального плану підготовки. На мою думку, 
яка багато у чому збігається з думкою моїх колег, для перевірки рівня професій-
ної підготовки майбутнього лікаря ветеринарної медицини найбільш доцільним 
є використання ситуаційних завдань. Останні являють собою стислий опис пе-
редісторії життя пацієнта. Зазвичай, така передісторія є власне анамнезом (від 
грец. anamnesko – пригадувати), який містить сукупність відомостей про паці-
єнта і розвиток захворювання. Ці відомості фахівець ветеринарної медицини 
отримує під час опитування особи, що є господарем пацієнта, знає пацієнта або 
доглядає за ним. Такі відомості потрібні для діагностування і прогнозування хво-



АгроТерра 1(8)’2020

64

Наука

роби, а також вибору оптимальних методів лікування і профілактики. Ситуаційне  
завдання може мати й вигляд певної виробничої ситуації, що призвела чи може 
призвести до виникнення тієї чи іншої проблеми, зв’язаної з професійною  
діяльністю.

Ситуаційні завдання для ЄДКІ з ветеринарної медицини мають бути багато-
ступінчатими. Кожна ситуація має містити низку послідовних запитань та відпо-
відей, які загалом і постають перед фахівцем галузі під час виконання професійних 
обов’язків. Потрібно підібрати (розробити) комп’ютерну програму, яка дозволяє 
екзаменованій особі отримати наступне запитання лише після надання нею відпо-
віді (правильної чи неправильної) на попереднє. Після отримання нового запитан-
ня екзаменована особа не повинна мати можливості змінити відповідь, надану нею 
на попереднє, про що її слід обов’язково проінформувати на початку тестування. 

Після ознайомлення екзаменованого зі суттю ситуаційного завдання, у яко-
му описано час, місце, певні причини виникнення проблем зі здоров’ям пацієнта 
тощо, логічним постає питання попереднього діагностування хвороби, яке може 
звучати на кшталт: «Укажіть попередній діагноз хвороби», а далі у дужках вказати: 
(«правильна відповідь одна» або «правильних відповідей 2 (3, 4)»). Після кожного 
запитання розробники тестового завдання пропонують орієнтовно 5–8 відповідей, 
з-поміж яких екзаменована особа має вказати обумовлену у запитанні кількість 
відповідей, що, на її думку, є правильними. Наступним логічним запитанням до 
ситуаційного завдання з ветеринарної медицини може (можуть) бути запитання: 
«Укажіть, які із запропонованих методів клінічних (лабораторних) досліджень по-
трібно провести для остаточного діагностування». У разі потреби лабораторного 
дослідження може стояти питання: «Укажіть, який біологічний матеріал потрібно 
відібрати для лабораторного дослідження та як його відбирати, пакувати, фіксува-
ти і пересилати проби». Якщо для уточнення діагнозу є потреба у тому чи іншому 
лабораторному дослідженні у наступному запитанні треба вказати на результати 
цього дослідження, за якими екзаменований має вказати остаточний діагноз, зно-
ву запропонувавши йому обрати цей діагноз з декількох інших. Встановивши діа-
гноз лікар має приймати рішення щодо можливості (потреби, доцільності тощо) 
лікування тварини або вжиття інших дій, тому наступним може бути запитання 
на кшталт: «Вкажіть, які заходи має вжити лікар ветеринарної медицини за … за-
хворювання». У самому запитанні вже потрібно вказати правильний діагноз. Навіть 
якщо екзаменований припустився помилки під час встановлення діагнозу, далі все 
ж можна перевірити його компетентність у подальших діях щодо цього захворю-
вання. З-поміж пропонованих відповідей на це запитання можуть бути відповіді: 
«Призначити лікування хворій тварині», «Тварину ізолювати та унеможливити 
будь-який контакт з неї людей чи інших тварин», «Тварину забити, труп спалити», 
«Тварину відправити на санітарний забій» тощо. Далі можуть бути запитання на 
кшталт: «Укажіть, який (які) із запропонованих методів лікування цього захворю-
вання ви запропонуєте», «Укажіть, який прогноз за такого захворювання», «Ука-
жіть, який (які) методи утримування (годівлі) тварини за такого захворювання ви 
рекомендуєте», «Укажіть, чи підлягають (як підлягають) використанню продукти 
забою у разі такого захворювання», «Укажіть, які патоморфологічні зміни можна 
спостерігати у разі загибелі тварини за такого захворювання», «Укажіть, які із за-
пропонованих заходів утримання (годівлі тощо) ви рекомендуєте з метою профі-
лактики такого захворювання». У разі ситуаційних завдань, що стосуються заразної 
етіології, можуть стояти питання на кшталт: «Укажіть, які із запропонованих захо-
дів ви рекомендуєте для захисту тварин і людей від цього захворювання, збережен-
ня довкілля від забруднення відходами хворих цим захворюванням тварин» тощо. 

Звичайно, за різних захворювань ця схема може мати свої особливості. Можли-
во, деякі із запропонованих запитань будуть зайвими чи нелогічними, можливо, їх 
потрібно дещо перефразувати, можливо, виникне потреба у збільшенні чи змен-
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шенні їх кількості. Все залежить від кожного конкретного ситуаційного завдання, 
але запитання та відповіді мають максимально охоплювати весь основний комплекс 
дій, потрібних для профілактики заразних і незаразних хвороб тварин, лікування 
хворих тварин і забезпечення їх здоров’я і добробуту, захисту населення від хвороб, 
спільних для тварин і людей, проведення судово-ветеринарної експертизи, збере-
ження довкілля тощо.

Таким чином, даючи відповіді на одне ситуаційне завдання, екзаменований може 
набрати близько 25–30 балів. Якщо іспит складатиметься з 3–4 ситуаційних завдань, 
які обов’язково мають охоплювати питання як заразної, так і незаразної патології 
тварин, захисту довкілля, якості і безпечності харчової продукції тощо, екзамено-
ваний, за умови обрання правильних відповідей, може набрати 100 балів. За певної 
уніфікації завдань можна досягти саме такої кількості балів, а це дозволить макси-
мально об’єктивно і правильно визначити рівень професійної підготовки екзамено-
ваної особи та спростить спосіб визначення професійної компетентності екзамено-
ваних. Можна обмежитися і меншою кількістю завдань (відповідей), але у такому 
разі кожен екзаменований має отримати стільки завдань, щоб сума правильних від-
повідей для кожної екзаменованої особи була однаковою.

Формування чітких ситуаційних завдань, запитань до них та формулювання 
уніфікованих відповідей вимагає значних зусиль, професійних знань і педагогіч-
ної майстерності розробників. Незважаючи на те, що ситуаційні тестові завдання 
для ЄДКІ безпосереднього відношення до тієї чи іншої нормативної дисципліни не 
мають, запитання та відповіді на них все ж мають відношення до кожної із всього 
блоку дисциплін як фундаментальної, так і спеціальної й професійної підготовки. 
Це потрібно врахувати під час створення робочої групи з їх розроблення для га-
лузі знань «Ветеринарна медицина», до якої слід залучити фахівців з нормальної 
та патологічної морфології і фізіології, біохімії, терапії, ветеринарної хірургії та 
акушерства, паразитології, епізоотології, якості і безпечності харчової продукції, 
ветеринарної гігієни та санітарії.

Голова групи має координувати роботу всіх розробників, враховувати внесення 
до запитань умінь, знань, компетентностей, які стосуються всіх нормативних дис-
циплін освітньої програми, узгоджувати відповідність завдань, запитань і відпо-
відей компетентностям, що передбачені стандартом вищої освіти, нормативною 
частиною навчальних планів підготовки та відповідними програмами дисциплін,  
а також сучасному стану ветеринарної освіти і практики в Україні та світі, виносити 
на обговорення Радою деканів і науково-методичними підкомісіями з ветеринарної 
медицини та ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи низки проблемних питань 
стосовно ЄДКІ, які не є конфіденційними, апробувати розроблені ситуаційні за-
вдання тощо. Має підтримуватися постійний зв’язок з різними державними, га-
лузевими та громадськими установами, організаціями, структурами і відомствами 
(МОН України, Науково-методичним центром ВФПО, Дерпродспоживслужбою, 
Радою роботодавців, представниками бізнесу тощо) упродовж всього процесу роз-
роблення ситуаційних завдань, їх рецензування, схвалення тощо. Таким чином ро-
боча група для розроблення ситуаційних завдань з спеціальності 211 «Ветеринарна 
медицина» має включати не менше 10 осіб. У зазначеному вище складі така група 
спроможна розробити ситуаційні завдання і для спеціальності 212 «Ветеринарна 
гігієна, санітарія і експертиза».

До роботи групи як консультантів, рецензентів, експертів тощо можна залучати 
(на громадських засадах) представників роботодавців, ЗВО, науково-дослідних уста-
нов, Дерпродспоживслужби України, Асоціації лікарів ветеринарної медицини тощо.

Ще на початковому етапі розроблення ситуаційних завдань потрібно спільно 
з програмістами розробити (підібрати) програму для проведення незалежного 
ЄДКІ, з’ясувати, як саме і де проходитиме ця процедура. Слід визначитися з опти-
мальною кількістю ситуаційних завдань, їх довжиною чи обсягом для об’єктивного 
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встановлення рівня професійної підготовки одного екзаменованого та загальною 
кількістю таких завдань для проведення ЄДКІ на державному рівні.

Після узгодження текстів ситуаційних завдань, запитань до них та відповідей  
з представниками різних напрямів (дисциплін) слід апробувати їх та остаточно  
затвердити.
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У статті наведено дані, отримані за шість років вирощування технічних 
сортів винограду на штучно створених терасах в прибережній зоні Чорного моря. 
Характерною відмінністю означених насаджень є підвищена щільність посадки 
1х1 м та застосування крапельного зрошення. Як результат проведених досліджень 
і спостережень встановили необхідність проведення чеканки пагонів, яка 
забезпечує суттєве зростання врожаю з куща.

Ключові слова: виноград, технічні сорти, тераси, ущільнені насадження, кущ,  
урожай з куща, урожайність, чеканка, позакореневе підживлення.

Вступ. Виноградна рослина за своїми біологічними властивостями – це 
рослина безмежних можливостей, яка може рости в умовах будь-якого рельєфу, 
але, як підтверджує історія та численні дослідження, найкраще вона себе почуває 
на схилах, де забезпеченість їх теплом та сонцем максимальна [1, 4, 5].

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І ПЛОДОНОШЕННЯ ВИНОГРАДУ  
ТЕХНІЧНИХ СОРТІВ, ВИРОЩУВАНИХ НА ШТУЧНОСТВОРЕНИХ 

ТЕРАСАХ У ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ

ІЩЕНКО І.О., канд. с.-г. наук, доц.;
ХРЕНОВСЬКОВ Е.І., д-р с.-г. наук, проф.
Одеський державний аграрний університет
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Практика виноградарства має достатньо велику кількість способів освоєння схи-
лів [2, 3, 5] і один з них - це створення терасних майданчиків.

Метою означеної роботи було створення високопродуктивного винограднику 
на терасах за ущільненої схеми садіння. Конкретними завданнями було 
встановити закономірності впливу схеми садіння на ріст і розвиток кущів 
винограду сортів Тамінер ароматний, Каберне Совіньон і Мерло; визначити 
урожай та якість сортів винограду; виявити додаткові прийоми агротехніки 
вирощування для забезпечення максимальної продуктивності якісної сировини 
для виробництва вина в існуючих умовах.

Матеріали та методи досліджень. Досліди проводили на дослідній ділянці, 
яка розташована у с. Ліски Лиманського району Одеської області.

Тераси побудовані як об’єкти капітального будівництва з метою 
берегоукріплен-ня. На південному схилі побудовано 6 терас: 4 тераси 
завширшки 4 м. і завдовжки 80 м та 2 тераси завширшки 3 м такої самої 
довжини, загальна площа ділянки становить 0,76 га. В кожній терасі на глибину 
1,5 м було вилучено глиняний шар, та заповнено ґрунтосумішшю чорнозему та 
перегною у пропорції 2:1. Загальний вид терас наведено на рис.1. 
Схема садіння кущів : 1 х 1 м. На терасах завширшки 4 м  розміщено по 4 ряди,  з 
шириною 3 м, відповідно 3 ряди, для забезпечення означеної схеми розміщення 
кущів. Шпалера одноплощинна з металопрофілю, дріт – оцинкований; перший 
ряд дроту на висоті 80 см, вище два ряди спареного дроту через 25-30 см. Форма 
куща – двохплечий Гюйо. Усі роботи з догляду за кущами і ґрунтом проводили 
вручну, згідно з агроправилами, чинними для цього регіону, та розробленою 
технологічною картою.

Рис. 1. Загальний вигляд ділянки у рік садіння

Результати досліджень та їх обговорення. Як результат проведених 
обліків спостережень та аналізів ми встановили, що всі досліджувані сорти на 
ділянці характеризувалися високим ступенем збереженості вічок. Розвиток 
пагонів кущів винограду був характерним для кожного сорту, частка плодових 
пагонів за сортами коливалася у межах від 88 до 99 % залежно від сорту. 
Коефіцієнт плодоносності у сортів Трамінер ароматний та Каберне Совіньон був у 
межах одиниці, за сортом Мерло – 0,9 (табл. 1).

Загальна характеристика розвитку кущів, проведена за прийнятими у виногра-
дарстві методиками, наведена у табл. 2.

Аналізуючи наведені дані, розуміємо, що умови росту кущів є 
сприятливими, про що свідчить величина площі листової поверхні та площа 
одного листка, враховуючи те що кожен кущ має достатньо обмежену площу 
живлення. За накопиченням обсягу однорічного приросту серед досліджуваних 
сортів виділявся сорт Мерло.
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Формування врожаю на кущах винограду у межах сорту було більшим у варіан-
ті з проведенням чеканки, що виразилося у істотному збільшенні маси грона за 
практично однакової їх кількості. Так, наприклад, за сортом Трамінер 
ароматний прибавка становила 28,1 г за значення НСР05 – 6,13 г, а найбільший 
приріст маси грона зафіксований за сортом Мерло, який становив 66,8 г за 
НСР05=4,98 г. Показовими для нас були величини урожаю з куща, які у 
перерахунку на одиницю площі забезпечили урожайність за сортом Трамінер 
ароматний 240 ц/га та 285 ц/га, відповідно за варіантами; 255,7 та 293 ц/га за 
сортом Каберне Совіньон та 290 і 415 ц/га відповідно за варіантами у сорту Мерло 
(табл. 3, рис. 2).

Розташування виноградника на південному схилі дозволило отримати за ви-
соких показників урожайності достатнє накопичення цукрів у соці ягід, що дало 
змогу використати їх для виготовлення якісних сортових вин. Вміст цукру коливав-
ся в межах 200-230 г/дм3. Висока якість та величина врожаю винограду пояснюєть-
ся продуктивністю роботи листової поверхні винограду, яка була в межах 
оптимуму 2-2,5 м2/кг.

Після встановлення доцільності проведення чеканки, на її фоні  визначили 
доцільність застосування добрив у хелатній формі для оптимізації мінерального 
живлення рослин. Розглянемо це на сорті Трамінер ароматний. Як результат 
проведених  обліків встановили позитивну статистично доведену дію добрив на 
масу грона. Максимальну прибавку отримали від застосування добрива Poly-feed, 
де маса грона зросла на 19 % за прибавки решти варіантів у межах 6-10 %.

Сорт 
винограду Варіант Кількість 

вічок, шт.

Кількість 
розви-
нених 

пагонів, 
шт.

Кількість 
плодо-
носних 
пагонів, 

шт.

Кількість 
суцвіть, 

шт.

Кількість 
грон, шт.

Коефіцієнт 
плодоно-

шення

1. 
Трамінер 
аромат-

ний

б.ч (к) 19,56 18,52 17,22 17,76 17,30 0,96

ч 19,32 17,51 17,34 18,0 17,1 1,03

2. Ка-
берне

Совіньон

б.ч (к) 16,75 15,9 15,56 15,23 14,23 0,96

ч 18,45 14,62 14,3 15,5 14,2 1,06

3. Мерло
б.ч (к) 22,65 21,23 20,21 19,32 18,3 0,91

ч 23,73 22,32 19,82 19,88 18,5 0,89

Таблиця 1
Вплив чеканки під час вирощування технічних сортів винограду 

на терасах

Сорт  
винограду Варіант

Наванта-
ження 

пагонами, 
шт.

Кількість 
листків, 

шт.

Площа 
1 лист-
ка, см2

Площа 
1 куща, 

м2

До-
вжина 
пагона, 

см

Діаметр 
пагона, 

мм

Обсяг 
однорічного  

приросту,  
см3

1. Трамінер
ароматний

б.ч (к) 18,52 18,7 144,9 5,02 149,9 7,30 1161,33

ч 17,51 11,4 195,80 3,91 109,4 7,50 845,54

2. Каберне
Совіньон

б.ч (к) 15,9 20,77 195,54 6,46 177,4 7,73 1323,06

ч 14,6 11,64 241,84 4,11 110,7 7,90 791,74

3. Мерло
б.ч (к) 21,23 20,23 138,92 5,97 174,92 7,54 1657,30

ч 19,34 15,53 175,32 6,07 120,45 8,34 1467,92

Таблиця 2
Біометричні показники кущів технічних сортів винограду
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Сорт
винограду Варіант Кількість 

грон, шт.

Маса 
грона, 

г

Урожай з 
1 куща, 

кг

Урожай-
ність 
1 га, т

Цукрис-
тість, 
г/дм3

Продуктив-
ність, г/м2

1. 
Трамiнер 
аромат-

ний

б.ч (к) 17,30 138,6 2,40 24,0 210,5 478,1

ч 17,10 166,7 2,85 28,5 220,0 728,9

НСР05 6,13

2. 
Каберне 
Совіньон

б.ч (к) 14,23 179,7 2,56 25,57 195,5 396,3

ч 13,90 210,8 2,93 29,3 210,0 712,9

НСР05 3,82

3. Мерло
б.ч (к)  18,3 157,9 2,90 29,0 200,0 485,7

ч 18,5 224,7 4,15 41,50 230,5 683,7

НСР05 4,98

Таблиця 3
Урожай та якість ягід технічних сортів винограду

Рис. 2. Урожай кущів винограду сорту Каберне Совіньон (зліва) та Трамінер ароматний (справа)

 Приблизно  така с а м а  закономірність спостерігається і під час формування 
врожаю з куща, всі отримані прирости суттєві, бо перевищують НСР05 -=0,28 кг 
на 0,1-0,5 кг залежно від застосовуваної речовини. Застосування комплексних 
добрив у хедатній формі дозволяють не лише збільшити урожай з куща, а й 
зберегти високу якість ягід (табл. 4).

Аналізуючи продуктивність листового апарату, слід звернути увагу на її збіль-
шення та зазначити дефіцит листової поверхні у варіанті застосування добрива 
торгової марки Квантум.

Висновок. За три роки ми спромоглися створити плодоносний виноградник. 
На підставі отриманих даних можемо стверджувати, що  вирощуючи виноград на 
терасних майданчиках за загущеної схеми садіння 1 х 1 м, можна отримувати 
стабільний високоякісний урожай технічних сортів винограду за обов’язкового 
проведення чеканки як для полегшення  агродогляду, так і для значного суттєвого 
підвищення врожаю винограду, без втрати його якості та підживлення кущів 
комплексним хелатним добривом. Для сорту Трамінер ароматний - Poly-Feed 
Foliar формула 4-15-37+3Mg+MЭ. 
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Таблиця 4
Вплив позакореневого підживлення комплексними добривами на урожай, 

якість ягід сорту винограду Трамінер ароматний на терасі на фоні чеканки, 
2016 р.

Варіанти

Наван-
таження 
пагона-
ми, шт.

Кількість 
грон, 
шт.

Маса 
грона,  

г

Уро-
жай 
з 1 

куща, 
кг

Урожайність
1 га,

Цу-
крис- 
тість, 
г/дм3

Площа 
листя

1 куща, 
м²

Продук- 
тивність,

г/м2
т %

Контроль 
(без 

обробок)
17,51 17,10 166,7 2,85 28,0 100,0 220,0 3,91 728,9

Позако- 
реневе 

піджив- 
лення 

Поліфідом

17,66 18,33 198,5 3,63 36,30 129,6 223,5 4,92 737,8

Біохе- 
латом 18,12 17,87 180,6 3,23 32,30 115,3 224,1 4,57 706,8

Кван-
тумом 17,43 18,54 184,6 3,42 34,22 122,2 218,7 4,13 828,1

Реако-
мом 17,87 18,21 177,9 3,24 32,39 115,7 219,4 4,20 771,4

НСР05 1,44 0,28
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Вступ. Буряки цукрові належать до технічних культур інтенсивного типу. Отри-
мання високих урожаїв цієї культури залежить від агротехнічних умов її вирощу-
вання, ланки сівозміни, видів, доз та способів внесення мінеральних добрив [1].

Правильно розроблена система удобрення забезпечує інтенсивний ріст та роз-
виток буряків цукрових упродовж періоду вегетації, значно підвищує врожайність 
коренеплодів та сприяє накопиченню цукру. Висока продуктивність буряків цукро-
вих досягається за системного застосування мінеральних і органічних добрив, ство-
рення сприятливого для росту і розвитку і збалансованого за елементами живлення 
поживного середовища у грунті, урахування біологічних особливостей цієї культу-
ри та грунтово-кліматичних умов її вирощування [2].

Нерівномірне поглинання елементів живлення зумовлене неоднаковою їх рол-
лю у процесах росту і розвитку рослин та синтезі сахарози [3]. Водночас створення 
сприятливого поживного середовища у грунті, оптимізація його за складом мікро-, 
мезо- і макроелементів відіграє важливу роль у формуванні врожаю цієї культури. 
Для того щоб створити оптимальне співвідношення елементів живлення необхідно 
провести додаткові дослідження на продуктивність гібридів цукрових буряків за-
лежно від системи удобрення.

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили на Уладово- 
Люлинецькій дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цу-
крових буряків НААН (Вінницька область, Калинівський район) впродовж 2011–
2013 рр.

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий вилугуваний глибокий малогумус-
ний легкосуглинкової текстури. Агрохімічна та фізико-хімічна характеристика 
орного (0–30 см) шару ґрунту: вміст гумусу за Тюріним – 4,46%, рухомого фосфору 
та калію за Чиріковим – відповідно 149 та 94 мг/кг ґрунту, гідролітична кислотність 
за Каппеном – 1,03–2,46 мг-екв./100 г ґрунту.

Кліматичні умови в роки проведення досліджень були сприятливими для росту 
і розвитку буряків цукрових.

Дослідження проводили за такою схемою: 
Фактор А. Передпопередник буряків цукрових:
1. Горох посівний.
2. Конюшина лучна.
Фактор Б. ЧС гібриди:
1. Хорол.
2. Ромул.
Фактор В. Фон органічного та мінерального живлення:
1. Контроль – без добрив
2. Гній 40 т/га.
3. Паросток 4 т/га
4. N90P60K90 
5. 40 т/га гною + N90P60K90
6. Паросток, 4 т/га + N90P60K90
Попередником буряків цукрових в усіх варіантах досліду була озима пшени-

ця. Площа посівної ділянки – 50 м2, облікової – 35 м2, повторність чотириразова. 
Варіанти досліду за факторами Б і В розміщували у просторі перпендикулярно,  
за фактором А − окремими блоками.

ВПЛИВ ПЕРЕДПОПЕРЕДНИКІВ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ

ЗАЦЕРКОВНА Н.С., канд. с.-г. наук
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
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Органічні і мінеральні добрива вносили восени під глибоку оранку. Застосову-
вали такі види мінеральних добрив: амонійна селітра (34,5 % N), суперфосфат про-
стий гранульований (19,5 % Р2О5), калій хлористий (60 % К2О).

Експериментальні дослідження проводили згідно з методикою польового дослі-
ду [4]. Для статистичного аналізу результатів досліджень застосовували методи дис-
персійного, кореляційного та регресійного аналізів з використанням комп’ютерної 
програми Statistica-8.

Результати досліджень. Урожайність коренеплодів буряків цукрових за засто-
сування мінеральних і органічних добрив у середньому за 2011–2013 рр. становила 
56,5–75,9 т/га, що порівняно з контролем без добрив було більшим на 26,5–37,5 т/га 
(табл. 1).

Таблиця 1
Вплив передпопередників та системи удобрення на врожайність 

коренеплодів буряків цукрових, т/га

Гібрид 
Перед- 

поперед-
ник

Система удобрення
Рік Середнє 

за 2011–
20132011 2012 2013

Хорол

Горох

Без добрив 37,2 35,3 42,0 38,2
Паросток, 4 т/га 55,8 61,7 75,5 64,3

N90P60K90 50,6 56,0 65,3 57,3
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 66,2 72,1 82,1 73,5

40 т/га гною + N90P60K90 58,4 65,0 72,5 65,3
40 т/га гною 52,0 57,4 70,5 60,0

Конюшина

Без добрив 39,3 30,8 39,8 36,6
Паросток, 4 т/га 60,3 61,9 71,6 64,6

N90P60K90 52,6 54,2 62,7 56,5
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 66,8 69,8 80,9 72,5

40 т/га гною + N90P60K90 60,1 60,4 68,7 63,1
40 т/га гною 56,4 57,3 65,7 59,8

Ромул

Горох

Без добрив 39,5 36,8 44,0 40,1
Паросток, 4 т/га 58,7 64,7 79,5 67,6

N90P60K90 53,4 58,5 68,4 60,1
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 68,8 75,8 86,5 77,0

40 т/га гною + N90P60K90 61,2 68,3 76,1 68,5
40 т/га гною 54,7 59,9 74,3 63,0

Конюшина

Без добрив 41,2 32,3 41,8 38,4
Паросток, 4 т/га 63,3 65,1 74,6 67,7

N90P60K90 55,4 56,7 66,2 59,4
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 70,2 73,1 84,5 75,9

40 т/га гною + N90P60K90 62,5 63,8 71,9 66,1
40 т/га гною 59,4 59,9 69,4 62,9

НІР0,05

гібрид 0,42 0,68 1,24 0,38
передпопередник 0,42 0,68 1,24 0,38

система удобрення 0,73 1,18 2,14 0,67
загальна 1,03 1,67 3,03 2,30



АгроТерра 1(8)’2020

73

Наука

Застосування традиційної органо-мінеральної системи удобрення (N90Р60К90 +  
40 т/га гною) у ланках зерно-бурякової сівозміни з конюшиною та горохом забез-
печило урожайність коренеплодів – відповідно 63,1–66,1 та 65,3–68,5 т/га. При цьо-
му врожайність гібрида Ромул порівняно з гібридорм Хорол визначено вищою на 
3,0–3,2 т/га.

Менш ефективною була мінеральна система удобрення. Застосування міне-
ральних добрив N90Р60К90 забезпечило врожайність коренеплодів буряків цукрових  
у ланці з конюшиною – 56,5–59,4 т/га, горохом – 57,3-60,1 т/га. Порівняно з органо-
мінеральною системою удобрення визначено зниження врожайності коренепло- 
дів – відповідно на 6,6–6,7 та 8,0–8,4 т/га. 

Найефективнішою на посівах буряків цукрових була система органо-мінераль-
ного удобрення, яка замість гною передбачала внесення добрива Паросток в дозі 
4 т/га. За застосування Паросток, 4 т/га + N90P60K90 отримано врожайність корене-
плодів гібрида Хорол у ланці з конюшиною – 72,5 т/га, горохом – 73,5; гібрида Ро-
мул – відповідно 75,9 та 77,0 т/га. Порівняно з контролем без добрив підвищення 
врожайності коренеплодів у гібрида Хорол становило 35,9 і 35,3 т/га; гібрида Ро- 
мул – відповідно 37,5 і 36,9 т/га.

Досить високу врожайність коренеплодів буряків цукрових досягнуто за ор-
ганічної системи удобрення. Застосування 40 т/га гною порівняно з внесенням 
лише мінеральних добрив (N90P60K90) підвищило врожайність коренеплодів на  
2,7-3,5 т/га, а внесення добрива Паросток, 4 т/га – підвищило врожайність відповід-
но на 7,0–8,3 т/га.

Отже, застосування в системі удобрення буряків цукрових добрива Паросток,  
4 т/га є досить ефективним і за поєднаного внесення з рекомендованою дозою мі-
неральних добрив (N90Р60К90) дозволяє досягти найвищих показників урожайності.

Варто зазначити, що частка впливу інших (неконтрольованих) чинників перебу-
вала в межах 1 %, що свідчить про коректність отриманих взаємодій і достовірність 
розподілу впливів чинників у межах досліду.

Система удобрення та передпопередники впливали на синтез цукрів і накопи-
чення цукрози в коренеплодах буряків цукрових. Так, за застосування 40 т/га гною  
у ланці сівозміни з горохом у середньому за 2011–2013 рр. порівняно з контролем 
без добрив спостерігали підвищення цукристості коренеплодів – на 0,3 %, за внесен-
ня Паросток, 4 т/га – на 0,5 %. У ланці з конюшиною, де у ґрунті формувались умови 
кращого азотного живлення, цукристість коренеплодів у зазначених варіантах збе-
рігалась на рівні контролю без добрив (табл. 2).

Застосування у ланці з горохом лише мінеральних добрив в дозі N90P60K90 обу-
мовило цукристість коренеплодів на рівні контролю без добрив, ланці з конюши-
ною зменшило вміст цукру в коренеплодах у гібрида Хорол – на 0,2 %, Ромул – на 
0,1–0,4 %.

Застосування органо-мінеральної і органічної систем удобрення не дозволяло  
у ланці з конюшиною отримати цукристість коренеплодів вище контролю без до-
брив. Додаткове накопичення у грунті мінерального азоту в цих варіантах за ра-
хунок симбіотичної азотфіксації посилювало азотне живлення буряків цукрових  
і супроводжувалося зменшенням вмісту цукру в коренеплодах.

Результати досліджень підтвердили загальновідомі закономірності, що високі 
фона азотного живлення зменшують цукристість коренеплодів. Водночас застосу-
вання органічних добрив позитивно впливало на вміст цукру в коренеплодах буря-
ків цукрових.

Найважливішим показником ефективності технології вирощування цукрових 
буряків є збір цукру з одиниці площі, який інтегрально поєднує показники вро-
жайності та цукристості коренеплодів.

Результати досліджень показали, що за показником збору цукру мінеральна сис-
тема удобрення значно поступалась органо-мінеральним системам. За поєднаного 
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внесення органічних і мінеральних добрив збір цукру у ланці з конюшиною в серед-
ньому за 2011–2013 рр. становив 10,2–13,1 т/га, що порівняно з внесенням N90P60K90 
було більшим на 1,0–3,9 т/га. У ланці сівозміни з горохом спостерігали аналогічну 
закономірність – підвищення збору цукру до мінеральної системи удобрення ста-
новило 1,4–2,9 т/га (табл. 3).

За застосування 40 т/га гною порівняно з органо-мінеральною системою удо-
брення збір цукру за різних передпопередників вирощування цукрових буряків 
отримано меншим на 0,5–1,3 т/га. Отже, застосування традиційних органічних до-
брив не дозволяє повною мірою покрити потреби рослин в елементах живлення та 
забезпечити максимальну їх продуктивність.

Таблиця 2
Вплив передпопередників та системи удобрення на вміст цукру

в коренеплодах буряків цукрових, %

Гібрид 
Перед- 

поперед-
ник

Система удобрення
Рік Середнє 

за 2011–
20132011 2012 2013

Хорол

Горох

Без добрив 17,1 15,4 15,9 16,1
Паросток, 4 т/га 17,6 15,8 16,4 16,6

N90P60K90 17,0 15,4 16,1 16,2
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 17,3 15,2 16,1 16,2

40 т/га гною + N90P60K90 17,3 15,2 16,1 16,2
40 т/га гною 17,5 15,7 16,2 16,5

Конюшина

Без добрив 17,5 15,5 16,2 16,4
Паросток, 4 т/га 17,5 15,4 16,3 16,4

N90P60K90 17,3 15,2 16,0 16,2
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 17,4 15,3 16,0 16,2

40 т/га гною + N90P60K90 17,5 15,3 15,9 16,2
40 т/га гною 17,4 15,3 16,0 16,2

Ромул

Горох

Без добрив 18,0 16,3 16,7 17,0
Паросток, 4 т/га 18,5 16,8 17,4 17,6

N90P60K90 17,8 16,1 16,9 16,9
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 18,2 16,0 17,1 17,1

40 т/га гною + N90P60K90 18,3 15,9 17,0 17,1
40 т/га гною 18,4 16,5 17,0 17,3

Конюшина

Без добрив 18,2 16,3 17,1 17,2
Паросток, 4 т/га 18,6 16,3 17,1 17,3

N90P60K90 18,1 15,8 17,0 17,0
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 18,2 16,1 16,7 17,0

40 т/га гною + N90P60K90 18,3 16,1 16,7 17,0
40 т/га гною 18,1 16,1 16,8 17,0

НІР00,05

гібрид 0,07 0,09 0,11 0,06
передпопередник 0,07 0,09 0,11 0,06

система удобрення 0,11 0,15 0,19 0,10
загальна 0,16 0,21 0,27 0,34
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Результатами проведеного дисперсійного аналізу встановлено, що частка впливу 
чинника добрив на збір цукру за органо-мінеральної системи удобрення становила 
76 %, умов року – 16 %, гібрида – 5 %. Такі відмінності можна пояснити тим, що 
органічні удобрення за рахунок накопичення в ґрунті гуматів, формування кращої 
структури ґрунту та сприятливіших умов поживного середовища нівелюють до пев-
ної міри вплив негативних умов навколишнього середовища на рослини цукрових 
буряків (рис. 1). 

Отже, продуктивність буряків цукрових за вирощування їх в умовах достатнього 
зволоження на чорноземі типовому вилугуваному більш, ніж на 75% залежить від 
системи удобрення.

Таблиця 3
Вплив передпопередників та системи удобрення на збір цукру, т/га

Гібрид 
Перед- 

поперед-
ник

Система удобрення
Рік Середнє 

за 2011–
20132011 2012 2013

Хорол

Горох

Без добрив 6,4 5,5 6,7 6,2
Паросток, 4 т/га 9,8 9,8 12,4 10,7

N90P60K90 8,6 8,6 10,5 9,2
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 11,5 11,0 13,2 11,9

40 т/га гною + N90P60K90 10,1 9,9 11,7 10,6
40 т/га гною 9,1 9,0 11,5 9,9

Конюшина

Без добрив 6,9 4,8 6,4 6,0
Паросток, 4 т/га 10,6 9,5 11,7 10,6

N90P60K90 9,1 8,2 10,0 9,1
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 11,6 10,7 12,9 11,7

40 т/га гною + N90P60K90 10,5 9,3 10,9 10,2
40 т/га гною 9,8 8,7 10,5 9,7

Ромул

Горох

Без добрив 7,1 6,0 7,3 6,8
Паросток, 4 т/га 10,9 10,9 13,8 11,8

N90P60K90 9,5 9,4 11,6 10,2
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 12,5 12,1 14,8 13,1

N90P60K90 11,2 10,9 13,0 11,7
40 т/га гною 10,1 9,9 12,7 10,9

Конюшина

Без добрив 7,5 5,3 7,1 6,6
Паросток, 4 т/га 11,8 10,6 12,8 11,7

N90P60K90 10,1 8,9 11,2 10,1
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 12,8 11,8 14,1 12,9

40 т/га гною + N90P60K90 11,5 10,3 12,0 11,2
40 т/га гною 10,8 9,6 11,7 10,7

НІР00,05

гібрид 0,09 0,10 0,23 0,08
передпопередник 0,09 0,10 0,23 0,08

система удобрення 0,16 0,18 0,41 0,13
загальна 0,22 0,25 0,57 0,47
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Висновки. Найвищої продуктивності буряків цукрових досягнуто за поєднаного 
внесення Паросток, 4 т/га + N90P60K90. У ланці з горохом урожайність коренеплодів 
становила 73,5–77,0, цукристість – 16,2–17,1 %, збір цукру – 11,9–13,1 т/га; ланці з ко-
нюшиною – відповідно 72,5–75,9 т/га, 16,2–17,0 % та 11,7–12,9 т/га. Збір цукру у ланці 
з горохом отримано на 0,2 т/га вищим, ніж у ланці з конюшиною. 

За органо-мінеральної системи удобрення вищу продуктивність в умовах достат-
нього зволоження показав гібрид Ромул. Вирощування гібрида Ромул за внесення 
Паросток, 4 т/га + N90P60K90 підвищило збір цукру в обох ланках сівозміни порівняно 
з гібридом Хорол на 1,2 т/га.

Список використаних джерел

1. Сінченко В. М. Цукрові буряки: історія, сорти і гібриди, технологія, виробни-
цтво. Київ : ФОПКорзун Д. Ю, 2010. 186 с.

2. Хильницький О. М., Шиманська Н. К., Мазур Г. М. Добрива та продуктивність
цукрових буряків // Цукрові буряки. 2004. № 2. С. 10–12.

3. Баланс елементів живлення в сівозмінах Лісостепу / Я. П. Цвей, О. Т. Петрова,
С. М. Климчик [та ін.] // Науковий вісник Національного аграрного університету. 
Вип. 129. Київ, 2008. С. 239–244. 

4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва, 1968. 336 с.

Рис. 1. Частка впливу комплексу чинників на збір цукру за різних передпопередників
і системи удобрення (з врахуванням контрольних варіантів)
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МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ АГРОВИРОБНИЦТВА ТА СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ ДО ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

ЗІНОВЧУК Н.В., д-р екон. наук, проф.,
провідний науковий співробітник
Інститут агроекології і природокористування НААН

Для нашого сьогодення інформація про зростаючу кількість природних аномаль-
них явищ, що є наслідками глобальних кліматичних змін, стала майже звичною. 
Ми самі помічаємо зміну кліматичних поясів, опустелювання, аномальне підви-
щення температури. Ми дізнаємося про танення криги на Північному та Південно-
му полюсах, виникнення пожеж і потопів, штормів, торнадо у регіонах, для яких ці 
явища були не притаманні. Але чи замислюємося ми над тим, що кліматичні зміни 
призводять до руйнування сільського господарства на таких територіях і спонука-
ють людей до переселення у інші місця або країни. У доповіді Міжурядової гру-
пи експертів зі зміни клімату від 31 березня 2014 року було вказано, що вже зараз 
окремі екосистеми суші та океану, системи водозабезпечення, сільськогосподарські 
землі зруйновано та не підлягають відновленню. Нині у світі залишилася невелика 
кількість країн, які ще не стикнулися з проблемою  кліматичних біженців. 

Сучасні кліматичні зміни є закономірним процесом, що має циклічний харак-
тер та відбувається на планеті Земля кожних 12 тис. років. Досягнення сучасного 
кліматичного геоінжиніринга дозволяють моніторити клімат, визначати з ураху-
ванням багатофакторного аналізу вектор подальшого розвитку подій, пов’язаних  
з кліматичними змінами, виявляти компенсаторні механізми природи та запускати 
локальні або загальні адаптивні впливи на зміни кліматичних умов. Відтак розроб-
ка сценарних прогнозів сільськогосподарського виробництва залежно від кліматич-
них змін є реальною та нагально необхідною.

Одним з перших кроків є розроблення методик моделювання прогнозних сце-
наріїв кліматичних змін в Україні та найближчих до неї країн. Слід акцентувати на 
тому, що існуючі дотепер прогнозні моделі зміни клімату ґрунтувалися на концепції 
антропологічних впливів на екологічні системи Землі і не враховували всіх чинни-
ків та масштабів впливу різноманітних космічних і геологічних процесів. Глобальні 
зміни клімату на Землі є похідною від астрономічних процесів та їх циклічності. 
Відмінити, загальмувати чи вплинути в якійсь іншій спосіб на ці процеси людство 
не зможе.  Тому залишається розрахувати можливі ризики та приготуватися до 
адаптації кліматичних змін. Дослідження робочої групи науковців Міжнародного 
суспільного руху «АЛЛАТРА» у галузі фізики елементарних часток та нейтринної 
астрофізики відкривають можливості для таких розрахунків та прогнозів. 

Наступним кроком має стати прогнозування пропускної та асимілятивної спро-
можності сільських територій щодо поселення кліматичних біженців і потреби у їх 
харчуванні. Сьогодні у світі нараховується понад 100 млн людей, що мають статус 
кліматичних біженців. Їх кількість буде зростати у геометричній прогресії найближ-
чим часом.  Ймовірність появи кліматичних біженців в Україні є серйозною підста-
вою для розроблення коригуючих  економічних інструментів для агровиробництва. 
Попередні розрахунки та планування пропускної та асимілятивної здібності пев-
них територій України для надання місця проживання та життєдіяльності осіб, які 
матимуть статус кліматичних біженців, дозволить планомірно та цілеспрямовано 
вирішувати проблеми безпеки агропродовольства. В основу таких розрахунків  має 
бути покладено ідею мирного та толерантного співіснування місцевого населення, 
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яке проживає на сільських територіях, та кліматичних біженців. Для цього важли-
вим є утворення певних соціальних груп, функцією яких стане регулювання та ви-
рішення територіальних, соціальних, економічних і екологічних конфліктів.

Важливою складовою механізмів адаптації до глобальних кліматичних змін  
є запровадження системи економічних інструментів, що дозволятимуть регулюван-
ня економічних та соціальних процесів, пов’язаних зі зміною клімату та появою 
кліматичних біженців. Економічні інструменти будуть ув’язані в єдиний механізм, 
дія якого спрямовуватиметься на пом’якшення та ліквідацію потенційних і реаль-
них загроз, ризиків та наслідків, пов’язаних з кліматичними змінами, для сільських 
територій та агровиробництва в Україні. Економічний механізм за своїм складом 
варіюватиме залежно від поточної ситуації, що виникатиме у певний часовий про-
міжок, та  формуватиметься зі сукупності тих чи інших інструментів, які будуть 
найбільш релеватними для вирішення поставлених завдань. Особливістю розро-
блених механізмів виступатиме те, що до їх складу обов’язково увійдуть регулято-
ри, які сприяють появі та розвитку неформальних обмежень (правил гри) та соці-
альних утворень, які допомагатимуть об’єднанню людей, розвитку толерантності та 
надання навичок взаємодопомоги у критичних ситуаціях. Алгоритм використання 
тих чи інших інструментів залежатиме від доцільності їх застосування у різні часові 
періоди.

Що можна зробити вже сьогодні? Насамперед, здійснити інвентаризацію фак-
тичного розподілу земель сільськогосподарського призначення за власниками та 
орендарями різних організаційно-правових форм з метою виявлення вільних тери-
торій для розселення кліматичних біженців. В умовах політичного та економічного 
тиску фінансово-промислової «еліти» світу на Україну з тим, щоб розпочати роз-
продаж сільськогосподарських земель, важливо не піддатися на цей антигуманний 
проєкт, який по суті призведе до знищення сільських територій та людей на них  
і стане складовою програми із штучного скорочення населення планети.

Слід зазначити, що у форматі споживчого суспільства, в якому живе сучасне люд-
ство, більшість людей розділені між собою за територією розселення, політичними 
поглядами, культурними звичками, національними традиціями тощо. Під час ката-
клізмів будь-якого характеру у людей виникає паніка, страх і спрацьовує принцип 
домінації егоїстичного (тваринного) мислення: вижити будь-якою ціною, навіть за 
рахунок життя інших людей. Тому важливо розроблення таких інструментів, які  
б сприяли об’єднанню та спільному протистоянню людської спільноти кліматич-
ним викликам. Одним з таких регуляторів може бути виробництво та справедли-
вий розподіл продуктів харчування і питної води серед громад, що проживатимуть 
на території України під час глобальних природних криз. Але цей інструмент спра-
цює лише тоді, коли місцеве населення морально буде готове ділитися, коли життя 
людей стане зорієнтоване на духовні цінності та благотворчу діяльність. Сьогодні 
у світі розгортається суспільний рух «АЛЛАТРА», діяльність якого спрямована на 
об’єднання людей навколо морально-духовних цінностей з метою протистояння 
кліматичним змінам та формуванню Благотворчого суспільства, що є реальним 
шансом для людства вижити. 
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ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ 
ПОДАТКІВТА ЗБОРІВ ОБ’ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ 

ГРОМАДАМИ

БЕРЕЗЕНКО І.В., юрисконсульт 
Науково-методичний центр ВФПО

Протягом останніх років в Україні поглиблюються процеси, пов’язані з подат-
ковою децентралізацією, передачею повноважень на рівень громад і формуванням 
незалежних бюджетів цих громад. Нині пріоритетним напрямом розвитку демо-
кратичної держави є забезпечення зростання рівня добробуту кожного окремого 
громадянина, який проживає в межах об’єднаної територіальної громади (далі – 
ОТГ). 

Так, податкова децентралізація дозволяє збалансувати механізми надання сус-
пільних послуг з потребами та уподобаннями жителів ОТГ, але питання самодос-
татності ОТГ залежить насамперед від податків і зборів та правового механізму їх 
встановлення органами місцевого самоврядування.

Експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мін-
регіоні проаналізували показники фінансової діяльності 665 об’єднаних територі-
альних громад (ОТГ) за 2018 рік. За підсумками 2018 року до місцевих бюджетів  
665 ОТГ надійшло 20,9 млрд грн, що на 62,1% (+8,0 млрд грн) більше надходжень, 
отриманих ОТГ 2017 рік. Із розрахунку на одного мешканця громади отрима-
ли 3712,2 грн, що більше порівняно з аналогічним періодом минулого року на  
1421,9 грн (у 1,6 рази) .

За даними Державної фіскальної служби України, впродовж 2018 року надійшло 
загалом 36,4 млрд грн місцевих податків і зборів, що на 2,5 млрд грн більше порів-
няно з 2017 роком. Тенденція зростання вказує на ефективність створення ОТГ, що 
можна прослідкувати на надходженнях місцевих зборів на прикладі туристичного 
та збору за місце паркування) 0, 19 млр грн, що порівняно з минулим роком більше 
на 0, 04 млн грн .

Попри значне встановлення податків і зборів органами місцевого самоврядуван-
ня ОТГ, деякі питання залишаються відкритими й надалі. Зокрема, це стосується 
питання межі ОТГ, встановлення особливостей розподілу податків і зборів, вхо-
дження ОТГ посеред бюджетного періоду.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної органі-
зації влади в Україні, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
01.04.2014 № 333-р, передбачає створення законодавчої бази діяльності органів міс-
цевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі 
з визначенням повноважень та їх ресурсного забезпечення.

У рамках її реалізації прийнято Закон України «Про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад» і у 2015 році стартував процес об’єднання територіальних 
громад і створення спроможних об’єднаних громад.

Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, ство-
рені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,  
в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих подат-
ків і зборів. 

Для стимулювання громад до об’єднання, а також з метою забезпечення ре-
сурсної бази бюджетів ОТГ для фінансування видаткових повноважень ч. 4 ст. 67 
Бюджетним кодексом України визначено особливості формування бюджетів цих 
громад.
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Рішення рад нормативно-правового характеру відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» набирають чинності з дня їх офіційного опри-
люднення, якщо радою не встановлено пізніший строк введення цих рішень у дію.

Статтею 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфе-
рі господарської діяльності» встановлено, що регуляторні акти, прийняті органа-
ми та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюють  
у друкованих засобах масової інформації відповідних рад, а у разі їх відсутності — 
у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених цими органами та 
посадовими особами, не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та під-
писання.

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційно оприлюднює від-
повідний орган місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджет-
ному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих подат-
ків і зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень 
застосовують не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим пері-
одом  п.п.12.3.4, п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України.

Після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних те-
риторіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського 
голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради те-
риторіальної громади, що увійшла до ОТГ, видані ними нормативно-правові акти, 
невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та 
для відповідних осіб.

Таким чином, якщо рада ОТГ не прийняла нове рішення про встановлення міс-
цевих податків та зборів, то платники податку застосовують ставки, затверджені 
рішеннями відповідних сільських, селищних, міських рад, що об’єдналися в ОТГ.

До основних джерел доходів місцевих бюджетів належать податкові надходжен-
ня (загальнодержавні податки, які згідно із законодавством закріплені за місцевими 
бюджетами, місцеві податки та збори, а також відрахування від загальнодержавних 
податків), кошти, отримані від власних засобів муніципального утворення, створені 
внаслідок діяльності підприємств та організацій, що перебувають у власності тери-
торіальних громад, та оплата за послуги, які надають органи місцевого самовряду-
вання, а також місцеві позики. Співвідношення цих основних джерел у структурі 
місцевих фінансів визначає ступінь самостійності місцевих бюджетів.

Оскільки бюджети ОТГ є складовою місцевих бюджетів, що регулюють відноси-
ни, які виникають на кожній стадії бюджетного процесу, є єдиними для усіх місце-
вих бюджетів, зокрема поширюються і на бюджети ОТГ.

До місцевих податків належать: податок на майно; єдиний податок.
До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засо-

бів; туристичний збір.
Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок і податок на майно  

(в частині транспортного податку та плати за землю, крім земельного податку за 
лісові землі).

ОТГ не мають права встановлювати індивідуальні пільги окремим категоріях 
громадян, це прямо заборонено податковим законодавством.

Сьогодні під час встановлення місцевих податків і зборів часто не беруть до ува-
ги положення загальнодержавного законодавства, а саме: відбувається введення 
не передбачених законодавством податків і зборів; у прийнятих положеннях про 
справляння окремих видів місцевих податків і зборів неточно окреслюють коло 
платників, об’єкти оподаткування, змінюють граничні ставки платежів; не врахову-
ють економічний, соціальний, демографічний розвиток окремих регіонів держави 
тощо. Існування цих порушень указує на нагальну потребу удосконалення право-
вого регулювання місцевої системи оподаткування як на загальнодержавному рівні, 
так і місцевому.
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Особливості формування бюджету ОТГ
1. По-перше, бюджети ОТГ мають міжбюджетні відносини з державним

бюджетом. Це насамперед дотації і субвенції, які отримують ОТГ, крім базової до-
тації. Базові дотації — це освітні субвенції, медичні, міжбюджетні трансфери, але 
якщо ОТГ не об’єдналося відповідно надходження їм такі не надають.

2. По-друге, до бюджету ОТГ зараховують 60% податку на доходи фізичних
осіб, хоча раніше цей податок зараховували до районного бюджету.

3. Бюджети ОТГ здійснюють самоврядні повноваження щодо бюджетних
сфер. Таким джерелом формування є  податки та збори встановлені ОТГ, а також 
міжбюджетні трансферти.

4. Надходження податків і зборів не завжди покривають можливості існування
платоспроможної громади, якщо 0,9 середнього показника платоспроможності 
нижче за цей показник, з бюджету ОТГ надають базові дотації.

5. ОТГ можуть залучати різні запозичення (кредити, позики) до свого бю-
джету.

Враховуючи вищевикладені особливості встановлення місцевих податків і зборів, 
ОТГ відіграє особливу роль в цій реформі. Чітко прослідковано не лише механізм їх 
існування і особливості їх формування платоспроможної бази, а й певні особливос-
ті для формування податків і зборів ОТГ.

Колізійні питання на законодавчому рівні для ОТГ
Члени ОТГ є платниками місцевих податків і зборів до її бюджету. Звідси можна 

дійти висновку, що по суті ОТГ являє собою «федерацію» територіальних громад  
з об’єднанням їх майна прав та обов’язків. У межах своєї території ОТГ та її органи 
отримують всю повноту повноважень щодо регулювання земельних відносин, а та-
кож їм передаються земельні ділянки державної власності сільськогосподарського 
призначення, проте постає питання щодо містобудівної або землевпорядної доку-
ментації . 

Під час приєднання ОТГ межі лишаються такими на карті, як і були, змін у міс-
тобудівній документації не відбувається. Постає питання, як сплачувати податок 
підприємству, яке приєднане до ОТГ та до якої ДФС подавати звітність, до попере-
дньої ДФС чи до приєднаної ОТГ ДФС?

На нашу думку, платники мають стати на податковий облік до органу ДФС за 
місцем знаходження адміністративного центру утвореної ОТГ, адже приєднання до 
ОТГ передбачає і зміну адміністративно центру, хоча на практиці це питання лиша-
ється відкритим, зокрема існує момент передачі ІКП, про що свідчать законодавчі 
акти.

Згідно з Порядком ведення органами Державної фіскальної служби України опе-
ративного обліку податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим на-
казом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422, зареєстрованим у Мініс-
терстві юстиції України 20.05.2016 за № 751/28881, у день взяття на облік платни-
ка податків в органі ДФС за новим місцезнаходженням відбувається передача ІКП  
з попереднього місця обліку платника до нового місця обліку платника.

Водночас слід ураховувати, що вимоги Бюджетного кодексу (про те, що в разі 
зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків сплата ви-
значених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем 
попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду) можуть бути 
виконані лише в частині сплати податків і зборів до держбюджету, а податки та 
збори до місцевого бюджету мають сплачуватись уже за новим місцем обліку. Ви-
сновок такий можна зробити і відносно ОТГ, адже рахунки казначейства сільських 
рад, що входять до новоутворених ОТГ закриваються.

Ще один цікавий нюанс. Після утворення ОТГ є випадки приєднання до ОТГ по-
серед бюджетного періоду, і постає питання, як бути з встановленими податками  
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і зборами, коли приєднана територіальна громада має вже свої сформовані подат-
ки і збори для своєї ОТГ, чим регулюватися: рішенням цієї ОТГ  чи попередньої, 
адже бюджетній період ще триває?

І в такому випадку, екстраполюючи законодавство, вважаємо доречним регулю-
ватися ставками податків ОТГ, до якої приєднується нова територіальна громада, 
адже попередні податки і збори втрачають свою юридичну силу для ОТГ,  врахову-
ючи, що адміністративний центр такої громади інший.

Зарубіжний досвід встановлення податків і зборів для ОМС
Встановлення податків та зборів різних країн суттєво відрізняється від України, 

це насамперед пов’язано з впливом різних чинників, а саме правової культури, сис-
теми оподаткування, свідомістю громадян щодо сплати податку. 

Так, Законом Республіки Польща «Про доходи органів місцевого самоврядуван-
ня» основними джерелами власних доходів передбачено податок на нерухомість, 
податок із власників транспортних засобів, податок із цивільно-правових дій, по-
даток на спадщину та дарування, аграрний та лісовий податок, податок на доходи 
фізичних осіб і податок із власників собак.

Поряд з цим (для порівняння) Велика Британія встановила лише один місцевий 
податок — з нерухомого майна, а в Японії є три основні види місцевих податків: 
підприємницький, який нараховують на прибуток, корпоративний муніципальний 
податок та зрівняльний податок, що є фіксованою сумою податку, розмір якої за-
лежить від розміру капіталу юридичної особи та чисельності працюючих.

Місцевим органам Латвії надається право встановлювати такі місцеві збори: за 
отримання офіційних документів, складених територіальним органом місцевого 
самоврядування, та їх завірених копій; за організацію розважальних заходів у пу-
блічних місцях; за розміщення реклами, плакатів, оголошень у публічних місцях;  
за утримання всіх видів тварин; за проживання туристів та відпочивальників та де-
які інші. При цьому органи місцевого самоврядування обов’язково встановлюють 
правила стягнення таких місцевих зборів, що підлягають направленню у Міністер-
ство охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії та опу-
блікуванню у вільному доступі.

У більшості європейських держав ставка податку на майно розраховується на 
основі кадастрової вартості, податкової вартості та ринкової вартості нерухомого 
майна. У Великій Британії та Франції основою для обчислення бази оподаткування 
є орендна вартість об’єкта оподаткування.

В Україні ж механізм встановлення податків інший, що й зумовлює постійні су-
перечності між платниками податків та контролюючими органами і викликає неза-
доволення платників податків. Хоча, якщо таку кількість податків покласти на ОТГ, 
це викликало б ще більші обурення і стало б тягарем у їх сплаті.

Безсумнівним демократичним досягненням держави є правове закріплення 
утворення ОТГ. Однозначно, ефективність діяльності ОТГ залежить не лише від 
правильної бази встановлення податку і збору, а значною мірою визначається ста-
ном законодавства – правовою його основою.

Як бачимо, місцеві податки і збори відіграють суттєву роль у доходах бюджетів 
місцевого самоврядування та ОТГ. Тому головним стратегічним завданням у сфері 
місцевих фінансів є вдосконалення механізмів, встановлення економічно обґрунто-
ваних ставок місцевих податків і зборів, виявлення і дієва реалізація резервів у час-
тині розширення бази оподаткування, постійна робота щодо створення сприятли-
вих умов для розвитку бізнесового середовища, а також розроблення та реалізація 
інвестиційних проектів.



АгроТерра 1(8)’2020

83

Розвиток сільських територій

Список використаних джерел

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
main/2755-17 (дата звернення 26.03.2020).

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2456-17 (дата звернення 25.03.2020).

3. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від
05.02.2015 р. № 157-VIІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звер-
нення 24.03.2020).

4. Звіт Державної фіскальної служби України за 2018 рік URL : http://sfs.gov.ua/
data/files/240396.pdf (дата звернення: 26.04.2020).

5. Bird M. Richard. Local and Regional Revenues: Realities and Prospects URL:http://
www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/June2003Seminar/ bird2003.pdf.

6. Bartle R. John, Kriz A. Kenneth, Morozov Boris. Local Government Revenue
Structure: Trends and Challenges URL : http://digitalcommons.unomaha. edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1002&context=pubadfacpub -2011.

7. Kitchen Harry. Local Taxation in Selected Countries: A Comparative Examination
URL : https://www.trentu.ca/economics/WorkingPapers/Local %20Taxation.pdf  2003.

8. Mikesell L.John. International Experiences with Administration of Local Taxes: A
Review of Practices and Issues URL : https://pdfs.semanticscholar.org/ef7b/6bafb943220
1f54a9a02dfed1a739ec32093.pdf – 2003.



АгроТерра 1(8)’2020

84

Розвиток сільських територій


	Обложка_Агро_Терра_2020_без_квадратів
	Червень АгроТерра 1(8)2020 — копия



