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Беззаперечним є той факт, що питання екології є одним з найбільш важливих та 

нагальних проблем у сучасному світі. Вирощування та подальша популяризація органічної 

продукції рослинництва серед населення – це один з важелів підтримання фізіологічно 

здорового розвитку людства. 

Органічне землеробство – це система заходів, щодо вирощування 

сільськогосподарських культур, яка передбачає відмову від хімічних методів захисту рослин 

від хвороб, шкідників та небажаної рослинності, відмова від мінеральних добрив, ГМО, 

синтетичних стимуляторів росту, інокулянтів, та інших хімічних речовин, які мають 

токсичний вплив на ґрунт та рослину. В Україні органічне землеробство, порівняно з 

високорозвиненими аграрними державами, знаходиться лише на початковому етапі. За 

даними Міністерства аграрної політики України, площа під органічним виробництвом в 

Україні досягає 441,2 млн. га, що становить майже 1% від усіх сільськогосподарських угідь 

країни. Порівняно із загальними посівними площами та з урахуванням сучасних тенденцій 

боротьби за екологічність, це дуже малі показники. Але така культура як соняшник, займає 

високі позиції у виробництві «чистої» продукції. Українському соняшнику належить 26%, 

сертифікованих за органічними стандартами, загальносвітових посівних площ культури, проте 

в Україні вона досі вважається нішевою.  

Непопулярність органічного способу вирощування соняшнику можна пояснити 

декількома, досить об’єктивними, причинами. По-перше, це запровадження в господарствах 

інтенсивного землеробства. Даний метод господарювання полягає у використання великої 

кількості хімічних добрив, гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів, регуляторів росту рослин, 

задля збільшення виходу продукції. Застосування мінеральних добрив і пестицидів дає 

можливість значно підвищити урожайність сільськогосподарських культур, проте має 

негативні екологічні наслідки: накопичуючись у рослинах, вони потрапляють в організм 

людини; забруднюють поверхневі і підземні води; знищують або пригнічують мікрофлору 

ґрунту [3]. За інтенсивного способу вирощування соняшнику, урожайність культури може 

сягати до 4-5 т/га, що є дуже привабливим для аграріїв. Досягти таких результатів за 

органічного землеробства майже неможливо. 

Другою причиною можна назвати відсутність добре налагодженого внутрішнього 

ринку органічної продукції, 90% такої продукції є експортно орієнтованою. Соняшник не є 

виключенням. Виробникам дуже складно реалізувати вирощене насіння. Часто його 

приймають разом з неорганічним, хоча ціна на нього має бути набагато вищою. Тому 

вирощуванням органічної продукції, на даний момент, економічно вигідно мають змогу 

займатися лише великі агрохолдинги або спеціалізовані господарства. 

Третя причина, яку сміливо можна назвати наслідком відсутності повноцінного 

контролю збоку держави за ринком органічної продукції – це наявність «псевдо органічної» 

продукції. Під видом екологічно чистої, продається дуже велика кількість звичайних товарів 

під фальшивим маркуванням Оrganic. Через перевантаження ринку такою продукцією, 

рентабельність вирощування органічного соняшнику значно падає. 

Також стримує розвиток вирощування екологічно чистого соняшнику в Україні 

недостатня системність і кількість знань щодо технологій органічного вирощування. У 
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фермерів, як правило, немає стратегії, певного бізнес-бачення та розвитку. Просто починають 

займатися органікою, бо знають, що продукція дорожча. Саме через це багато виробників 

зазнають збитків, адже, за словами Олени Березовської [1], президента ГС «Органічна 

Україна»: «органічне виробництво і зростання попиту на цю продукцію — це не чарівна 

паличка для фермера, це можливості для системного сталого розвитку». 

Незважаючи на всі нюанси, вирощування та виробництво продукції із органічного 

соняшнику залишається перспективним напрямом розвитку аграрного комплексу України, так 

як це одна з найбільш затребуваних культур. Україна має необхідний потенціал: родючі 

ґрунти, відповідний клімат для культури, необхідний рівень технічного та наукового розвитку, 

можливість повного забезпечення необхідними ресурсами. Але для цього потрібна всебічна 

підтримка та допомога з боку держави, міжнародних партнерів та заохочення крупних 

виробників займатися цим питанням. Саме вітчизняні організації в подальшому будуть 

стимулювати, популяризувати та створювати підґрунтя для майбутнього розвитку. 

В найближчому майбутньому слід очікувати розширення площ вирощування 

органічного соняшнику через зростання попиту на соняшникову олію та макуху як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Органічний ринок концентрується на олії 

холодного віджиму. Для цього необхідно вирощувати вітчизняне органічне насіння 

соняшнику  [2]. Саме виробництво органічної соняшникової олії – один з найголовніших 

аспектів розвитку сучасного еко-продукту. Саме ця продукція є однією з найбільш 

затребуваних не лише в Україні, а й за кордоном, що відкриває можливість виходу на ринок 

нових виробників, зміцнення українських позицій у міжнародних торгівельних відносинах. 

Таким чином, можна зробити висновок, що органічне землеробство – це великий крок 

вперед у розвитку агропромислового комплексу України, покращення біологічних показників 

не лише рослин, а й ґрунту. Україна має всі задатки розвиватися в цьому напрямку. 

Найголовніше – усвідомити, що органічне виробництво є майже безальтернативним методом 

одержання екологічно безпечних продуктів харчування, що особливо важливо для наших 

дітей [4]. Залучення до органічного виробництва якомога більшої кількості фермерів дасть 

змогу поліпшити соціально-економічний і екологічний стан у сільській місцевості та, 

звичайно, великий попит на зовнішньому ринку забезпечить надходження в Україну так 

необхідних нині валютних ресурсів. 
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Проблема здоров’я населення країни останнім часом набуває все негативної динаміки. 

Спостерігається зростання кількості серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету та ін. 

Це пов’язано із цілою низкою факторів, і в першу чергу із харчуванням людини, екологічним 

станом навколишнього середовища, підвищеним рівнем стресу та багатьма іншими. Означене 

зобов’язує виробників харчової продукції підвищувати вимоги до якості, розширювати 

асортимент випускаємої продукції  за рахунок виготовлення продуктів функціонального 

призначення, збагаченого рослинними оліями, залучаючи до виробництва нетрадиційні види 

рослинної сировини. З огляду на вказане вирощування амаранту в Україні набуває особливого 

значення.  

Амарант – однорічна трав'яниста культура з почерговим листкорозміщенням. Листки 

цілісні, без прилистків, цілокраї, загострені на верхівці. Середнє число листків у 

високопродуктивних зразків в посіві може досягати 250 шт. Загальна листова поверхня однієї 

рослини при оптимальних умовах розвитку становить близько          8000 см2. Індекс листової 

поверхні в залежності від густоти стояння рослин коливається від 6 до 12 [1]. 

На верхівці стебла амаранту розміщена колосоподібна волоть з червоними, 

помаранчевими і золотистими квітками. Насіння цієї рослини дуже малі, вони як піщинки, але 

число їх досягає 500 тисяч з однієї рослини. Волоть з зернами має вагу близько 7 кг, що дає 

можливість отримувати урожай до 20 центнерів зерна з гектару [2]. 

Найбільш поширені в Україні такі сорти амаранту, як Харківський-1, Лєра, Ультра, 

Сем, Студентський. Вони мають різний вегетаційний період та напрями застосування, тому є 

можливість підібрати сорт для будь-якого регіону та для будь-яких потреб [3]. 

Амарант – культура з тисячолітньою історією, відома з часів стародавніх інків, ацтеків 

і майя. Його називали «пшеницею ацтеків», «хлібом інків» або «зерном богів» – ця рослина 

була основою їх харчування. В Європі амарант вирощували як декоративну рослину і тільки 

на початку XVIII ст. стали вирощувати на зерно. В Азії амарант став популярним як зернова 

культура серед гірських племен Індії, Пакистану, Непалу, Китаю. Широколистяні форми 

використовуються населенням цих країн як овочеві рослини для приготування салатів [4]. 

Насіння амаранту за вмістом найважливіших біологічно активних речовин 

перевершують традиційні культури. До складу насіння амаранту входять білки –         15–18%, 

ліпіди – 6–10%, крохмаль – 56–64%, клітковина – 3–4% [1, c. 25]. Зерно амаранту містить 

значну кількість біологічно активних речовин, вітаміни A, B, C, E, P, каротиноїди, пектин, 

значну кількість макро- і мікроелементів, особливо кальцій та залізо [4]. Амарант містить 

унікальний за складом білок зі збалансованим амінокислотним складом, головним 

компонентом якого є глутамінова кислота і аргінін, крім того, він багатий на лізин, треонін, 

ізолейцин. Високий вміст незамінних амінокислот – 34,5% обумовлений переважно лізином 

4,3–6,5%, ізолейцином 3,3–3,8% і сумою тирозину з фенілаланіном 6,3–8,1% [1, c. 27]. 

До складу жирів входять олеїнова, лінолева, лінолеїнова жирні кислоти; у ліпідній 

фракції міститься до 10% сквалену, вуглеводу, на основі якого виробляють стероїдні 

препарати. В природі більше сквалену міститься тільки в підшкірній жировій клітковині акул. 

Основною дією сквалену в організмі людини є антиоксидантна, а також регуляція 

ліпідного і стероїдного обмінів. Сквален легко проникає через шкірні покриви в організм 

людини і проявляє виражений імуностимулюючий ефект. При хімічній взаємодії з водою 

сквален захоплює кисень і насищає ним тканини організму [2]. Сквален захищає організм 

людини від радіації, перетворюючись у вітамін Д [5]. Високий вміст сквалену є унікальною 
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особливістю амарантової олії, що дозволяє розглядати його як промислове джерело отримання 

цього вуглеводу [4].  

Сквален використовується у таких промисловостях, як фармацевтична, парфумерна й 

косметична. Поєднання протипухлинних, протизапальних, антибактеріальних, 

кровоспиняючих та сечогінних якостей амарантової олії значно підвищує ефект лікарської 

терапії онкологічних, токсико-інфекційних та інших захворювань. Амарантова олія добре 

поєднується з будь-яким медикаментозним лікуванням, знижує побічні ефекти активної 

терапії (хіміє- та радіотерапія), відновлює роботу клітин, залоз внутрішньої секреції, 

кровоносної системи [5]. Використовуючи амарантову олію з лікувальною метою, знижується 

рівень загального холестерину і відбуваються сприятливі зміни в структурі ліпопротеїдів. 

Амарантовий чай має дивовижні властивості: дуже швидко усуває втому, головні болі, 

підвищує загальне самопочуття і є відмінним профілактичним засобом від багатьох хвороб 

[2]. 

Надземна частина деяких видів амаранту містить 4–6 % калію і забезпечує до 1,0–1,5 

т/га перетравного протеїну, тому його можна використовувати на корм тваринам [4].  

Вважають, що харчова цінність амаранту перевищує цінність гречки. Насіння амаранту 

в суміші з іншими зерновими культурами може стати цінним харчовим продуктом, так як 

покриватиме дефіцит білка. З огляду на це, американці використовують листя амаранту для 

приготування смачних вітамінних салатів, супів, начинки пирогів та інших страв. Насіння 

амаранту має вигляд маку, а за смаком нагадує горіхи [2]. Також, бетаціаніни амаранту 

рекомендують використовувати як природний барвник і стабілізатор для виготовлення крему, 

желе, морозива і напоїв з високим pH [4]. 

Сьогодні у всьому світі проводять дослідження по розробці ефективних технологій 

промислової переробки насіння амаранту. Рослинний концентрат з насіння амаранту може 

використовуватися як самостійний продукт, а також при виробленні спеціального харчування 

для осіб з підвищеною чутливістю до білків молока. Амарант підсилює секрецію інсуліну, так 

як в ньому наявні антиоксиданти – вітамін А і каротин, тому його рекомендують 

використовувати в дієті діабетичних хворих. Через низький вміст глютену амарант можуть 

вживати хворі на алергію і на целіакію. 

Висновок. Амарант – рослина, яка завдяки унікальності хімічного складу зерна, 

біологічним особливостям має надзвичайно широкий спектр використання в різних галузях 

народного господарства, а отже здатна в майбутньому зайняти свою нішу на ринку рослинної 

продукції. 
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Озимі пшениця та ячмінь, кукурудза, соняшник, ріпак та соя – це ті культури, які 

найчастіше  вирощують на полях України, рідше – овес і жито. 

Проте останнім часом все більше українських аграріїв намагаються  вирощувати нішеві 

культури, такі як: сорго, нут, сочевиця, маш, збільшують  площі під вирощування часнику, 

гарбузів, відновлюють вирощування хмелю та  технічних конопель, дехто закладає ягідники, 

вирощує спаржу чи цукрову кукурудзу. Вони вбачають у цих культурах альтернативу для 

деяких традиційних, звичних для нас зернових культур.  

Під поняттям «нішеві культури» розуміють усі культури, які у наших природніх умовах 

можна вирощувати, на які є попит на ринку, але обсяг їх виробництва невеликий. Проте чи 

можна вважати нішеві культури «панацеєю», яка здатна підвищити статки будь-якого 

аграрного підприємства? Скоріше відповідь буде ні, адже у них,  як і у всіх інших культур, які 

вирощуються в Україні, є свої переваги і недоліки. Тому, перед тим як втілювати ідею 

вирощування нішевих культур, потрібно зважити усі за та проти.[1] 

Одним із головних позитивних факторів, що приваблює українських фермерів до 

вирощування нішевих культур – висока рентабельність. Так, прибуток з 1 га посівів спаржі  

може становити до  400 тис. грн., цукрової кукурудзи – 100 тис. грн і більше.[2] 

Другий позитивний момент вирощування – урізноманітнення сівозміни, що сприяє 

кращому фітосанітарному стану на полях і покращення якості ґрунту. 

Третій позитивний момент вирощування – диверсифікація виробництва. Таким чином, 

виробники можуть застрахувати себе на випадок неврожаю основних культур. 

Незважаючи на  всі переваги вирощування нішевих культур, присутні і вагомі недоліки: 

 рентабельність на такі культури набагато нижча за очікувану, оскільки 

вирощування нішевих культур зазвичай виконується за складнішими технологіями та є більш 

енергозатратним, що  спричиняє підвищення собівартості такого виробництва; 

 насіння, технології, засоби захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів, 

спеціальна техніка для вирощування – усе це потребує великих грошових вкладень, і не кожне 

аграрне підприємство може перейти від традиційних культур до «нетрадиційних»; 

 попит на такі культури хоч і великий, проте нестабільний; 

 проблеми з  ринком  збуту таких культур. 

Отже, при вирощуванні нішевих культур є багато невирішених питань, проблем  та 

складнощів, проте це не означає, що потрібно відмовитися від поширення та культивування 

їх. 

Сорго, як  один з прикладів  нішевої культури. Воно є цінною кормовою культурою для 

птахівництва, яке набуло великих масштабів,  як в Україні так і за кордоном.  На мою думку, 

сьогодні найкращу перспективу вирощування має саме сорго, тому що в аграрному плані є 

альтернативою для кукурудзи і має ряд переваг: 

 сорго, як і кукурудза своїми кореневими виділеннями провокує проростання і 

подальшу загибель карантинного бур’яну – вовчка соняшникового; 

 для нормальної вегетації сорго потрібно на 25% менше вологи, аніж протягом 

вегетації кукурудзи, що робить сорго також придатним для вирощування на півдні України з 

кращим показником врожайності;  

 врожайність сорго порівняно вища, аніж  кукурудзи, особливо при нестачі 

вологи, яку спостерігаємо в останні роки. Так, у  Вінницькій області навіть у посушливі роки 

можна отримати урожай до  150 ц/га . 
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Факторами, що стримують поширення цієї культури серед  фермерів, є: відсутність 

адаптованих  для  наших природніх умов технологій  та погане  ознайомлення виробничників 

з уже розробленими  технологіями вирощування. Крім того, ринок цієї  культури в Україні 

наразі не сформований, і в найближчій перспективі навряд чи ситуація зміниться, світові ж 

ринки для нас поки що неосвоєні і відсутні.  

Отже, вирощування нішевих культур - це досить перспективний напрямок у сільському 

господарстві, але  щоб займатися їх виробництвом потрібно: 

1. Чітке планування усього виробничого процесу: від вибору культури, яку 

висівати і площів посівів, до забезпеченості енерговиробничими ресурсами та грошовими 

витратами на виробництво. 

2. Дослідження ринку. Перед тим, як обрати культуру для вирощування, потрібно 

моніторити ринки збуту, попит та ціни на дану продукцію. 

3. Вивчення технологій вирощування певної культури,  розробка,  вдосконалення та  

адаптування її до умов вирощування  та наявності техніки. Спочатку потрібно набути 

теоретичних знань і вдосконалювати їх, обмінюючись досвідом з іншими аграріями. 

 

Список використаної літератури: 
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Підвищення інвестиційної привабливості аграрної галузі, конкурентоспроможністі 

продукції, рівня доходів населення залежить від багатьох складових. Серед яких важливе 

місце займають застосування інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій в 

агропромисловому комплексі, освоєння новітніх біотехнологій, вирощування нових, 

соціально орієнтованих культур. Крім того нагальною проблемою у формуванні інноваційної 

моделі розвитку конкурентоспроможного сільського господарства постає розширення 

існуючого асортименту завдяки розробці та впровадженню інноваційної продукції.  

Сучасні умови дозволяють стверджувати, що вирощування нішевих культур може 

стати одним із напрямів підвищення ефективності агровиробництва. Це в першу чергу 

стосується культур, які, окрім високої продуктивності та високих якісних характеристик 

сировини,  мають стійкість до стресових умов (підвищеної температури, зниженої вологості 

повітря, низького рівня вологозабезпеченості). Для південних регіонів України такими 

культурами можуть стати лікарські рослини, оскільки останнім часом значно зростає попит на 

рослинні лікарські препарати не тільки в нашій країні а й у всьому світі.  

Людство з прадавніх часів використовувало різні частини рослин не тільки для 

харчування, а й для лікування різних захворювань, накопичуючи і використовуючи знання про 

їх цілющі властивості.  

Незважаючи на значні досягнення в отриманні синтетичних медичних препаратів 

використання лікарських рослин як у медичній так і в ветеринарній практиці не втрачає своєї 

актуальності. Це пояснюється низьким рівнем токсичності а також можливістю тривалого 

використання лікарських рослин без суттєвих побічних явищ [1] 

Лікарські рослини – це дикорослі та культурні рослини або їхні частини (насіння, 

бруньки, квіти, плоди, стебла, кореневища), що використовуються в медицині для 

виготовлення лікарських препаратів [2]. 

Близько 200 видів рослин використовується в Україні як сировина для виробництва 

ліків, 60 з них  придатні для вирощування в нашій країні, і тільки 25 – культивуються.  

Значне скорочення площ під лікарськими рослинами пояснюється значним впливом 

антропогенного фактору, наслідком якого стало інтенсивне експлуатаційне та господарське 

навантаження на природні масиви лікарських рослин, а також різке погіршення екологічних 

умов. Крім того великої шкоди дикорослим лікарським рослинам завдало радіоактивне 

забруднення [1].  

Незважаючи на те, що впродовж останніх 20 років в Україні майже в 6 разів 

скоротилися площі насаджень лікарських рослин (у 2017 році вони складали 4,1 тис. га), 

українські виробники експортують доволі широкий діапазон продукції (ехінацеї - 35,82%, 

каштану - 17,08, розторопши - 10,36, бузини - 5,68%) [3].  

Але варто зазначити, що переважна більшість господарств, які на даний займаються 

вирощуванням лікарських рослин  – це невеликі приватні підприємства, фізичні особи-

підприємці, фермерські, фермерсько-селянські підприємства, а також присадибні ділянки, а 

отже і перелік вирощуваних лікарських рослин залежить виключно від кон’юнктури ринку [4]. 

Головний попит на лікарську рослинну сировину підтримується вітчизняними та 

зарубіжними фармацевтичними, парфумерними та косметологічними компаніями.  Найбільш 

популярними є такі рослини як ехінацея пурпурова, розторопша плямиста, шавлія лікарська, 

м’ята перцева, лаванда. 
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З 2012 р. в Україні впроваджена практика культивування і збору лікарських рослин 

(GACP), в якій регламентовано використання лікарської рослинної сировини гарантованої 

якості, а також принципи і правила належної практики виробництва лікарських засобів 

рослинного походження (GMP), де наведено основні вимоги стандартизації до лікарської 

рослинної сировини та визначено основні показники якості на лікарську рослинну сировину. 

Крім того в Україні з 2011 р. діє програма імпортозаміщення лікарських засобів, яка надає 

преференції вітчизняним підприємствам, що виробляють лікарські засоби належної якості [5]. 

Як зазначають виробники, лікарське рослинництво має багато своїх особливостей і 

перш ніж почати займатись вирощуванням лікарських рослин необхідно уважно вивчити 

ринок, що дозволить обрати для вирощування саме ті культури, які, дійсно, користуються 

попитом. Крім того необхідно  звертати увагу не тільки на рослину, але й визначитись з її 

сортом, який забезпечить наявність необхідних властивостей. Для отримання сировини з 

максимальним вмістом фармакологічно активних речовин, необхідним для виготовлення ліків 

треба суворо дотримуватися технології вирощування. А також проблемою постає отримання 

необхідних для проведення експорту сертифікатів HACCP, USDA NOP, EU Organic Standard 

та ін., наявність яких дозволяє отримати до 300 тис. грн. прибутку з 1 га. Але, не зважаючи на 

всі складнощі Україна поступово виходить на світовий ринок лікарської рослинної сировини. 

Для вирощування в умовах півдня України спеціалістами рекомендуються такі 

лікарські рослини: ромашка лікарська, яка вже тривалий час з успіхом вирощується в 

Херсонській області; ехінацея пурпурова; шавлія лікарська, яка не потребує постійного 

зрошення, маруна цинерарієлиста (багаторічна дуже ароматична рослина родини айстрових, 

вирощується як лікарська (інсектицидна) рослина), гісоп лікарський (посухостійкий та вільно 

зимує на відкритому ґрунті.), марена красильна  [5]. 

Висновок. На сьогоднішній день вирощування лікарських рослин є одним з 

найрентабельніших напрямків світового сільського господарства оскільки попит на ці рослини 

постійно зростає. Україна, завдяки наявності потужного потенціалу в галузі рослинництва має 

всі можливості як для розширення експорту рослинної лікарської сировини так і  для 

задоволення власних потреб. 
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Великий резерв підвищення ефективності польового кормовиробництва представляють 

бобові, які є основним джерелом виробництва протеїну. На даний момент підвищення 

продуктивності тваринництва стримується, в більшості випадків, через незбалансованість 

раціонів годування з перетравним протеїном. 

Через нестачу білка в раціоні або його погану якість порушується нормальна 

життєдіяльність організму тварини. Тому, ліквідація дефіциту кормового білка - стратегічне 

завдання при організації науково обгрунтованого годування тварин . 

Проблемними для обробітку багаторічних бобових трав є дерново-підзолисті супіщані 

грунти. Невисокий вміст гумусу і легкий механічний склад такого грунту - причина не тільки 

низькою забезпеченості елементами живлення, але і забезпеченості вологою. Вивчення 

врожайності бобових багаторічних трав в умовах дерново-підзолистих супіщаних грунтів 

дозволить точніше оптимізувати системи кормовиробництва на таких проблемних грунтах.  

Дослідження проводилися  в 2017р на насінні люцерни посівного сорту Будучиня, кафедрою 

технічних систем та технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельникова, ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка.  Безпокрівний посів люцерни проводився в два терміни: весняний  та літній. 

Грунт дослідної ділянки дерново-підзолистий рихлий, сипучий з  водно-

льодовиковими пісками. 

Встановлено, що врожайність і якість зеленої маси і сіна люцерни безпосередньо 

залежать від погодних умов в період вегетації від норм висіву та строку сівби люцерни. 

Метеорологічні умови в усі роки вегетаційного сезону були оптимальними для росту і 

розвитку люцерни. У 2017 р температура була середньо-річною. Спостерігалися періоди з 

недостатнім випаданням опадів. Незважаючи на посушливі періоди, було отримано три 

повноцінних укоси люцерни. В результаті, були відібрані зразки зеленої маси, які були 

висушені в природних умовах. Подальше дослідження зразків велися в лабораторних умовах 

кафедри. 

Хімічний склад випробовуваних кормів,% в сухій речовині в середньому за три укоси. 

Сіно люцерни 

Суха речовина: 84,76/ 84,66/ 85,96 

Зола: 7,2/ 7,9/ 6,9 

Сирий протеїн: 23,23/25,28/21,17 

Жир: 3,0/3,2/3,6 

Сира клітковина: 30,81/25,33/35,60 

Нітрати мг / кг: 1514,0/1550,0/1097,0 

Обмінна енергія МДж / кг:  8,86/9,62/8,20 

Кормові одиниці: 0,64/0,75/0,54 

МЕВ: 35,76/38,29/32,73 

Калій: 2,47/2,53/2,33 

Фосфор: 0,71/0,83/1,11 

Лабораторні аналізи показали, що люцерна посівна має високі кормові показники. При 

укосі в фазу бутонізації - початку цвітіння, в сіні міститься 21,17-25,80% сирого протеїну, 3,0- 

3,6% жиру, 25,33-35,60% сирої клітковини. Найбільша кількість обмінної енергії, як 

з'ясувалося, у люцерни весняного строку сівби. Такі показники люцерни повністю 

задовольняють вимоги до її використання у ніші ніші кормовиробництва. 
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Україна наділена великим аграрним потенціалом. На аграрний сектор економіки 

України покладено забезпечення продовольчої безпеки з метою закріплення незалежності 

країни на світовій арені. Проте за останні роки спостерігається катастрофічне руйнування 

сільгоспугідь, зниження родючості ґрунтів, вплив ерозії, збільшення площ кислих і 

солонцевих ґрунтів тощо, насамперед це зумлено використанням застарілих аграрних 

технологій, порушенням основних законів та правил сільськогосподарської діяльності. 

Актуальність даної тематики зумовлена тим, що природні ресурси є вичерпними, а тому 

потребують нагальної підтримки та відповідної допомоги з боку держави і суспільства в 

цілому. 

Варто відзначити, що Україна обрала євроінтеграційний вектор розвитку, який 

передбачає реформування різних сфер країни, зокрема аграрної. Одне з ключових питань даної 

сфери стосується саме невідповідності сільськогосподарської продукції та продуктів 

харчування, що виробляються на вітчизняній території, світовим стандартам якості та безпеки, 

що є наслідком мінімізації експортного потенціалу країни, а також занепаду сільських 

територій. 

На даному етапі розвитку суспільних відносин відбувається стрімке поширення 

органічного виробництва та землеробства. Воно являє собою цілісну систему 

сільськогосподарської діяльності та виробництва продовольства, при збереженні довкілля та 

раціональному використанні сільськогосподарських угідь, застосуванні кращих світових 

підходів до збалансованого природокористування [1]. 

В рамках даної теми вважаємо за доцільним звернути увагу саме на переваги та 

перспективи органічного виробництва. Тому, що дане виробництво продукції стосується як 

людини та її розвитку, так і природного середовище в цілому. 

Так для людини перевагою вибору продукції органічного виробництва є те, що дана 

продукція не містить генетично модифіковані організми (ГМО), трансжирів та інших 

токсичних сполук. Фермери, які використовують органічні методи виробництва не 

використовують традиційні пестициди та добрива, антибіотики та гормони для росту тварин. 

Варто вказати на те, що постійне вживання продукції з даними речовинами зумовлює широкий  

ряд хвороб людини та інших негативних наслідків на організм. 

Одне з ключових завдань органічного виробництва є мінімізація шкідливого впливу на 

навколишнє середовище. Водночас, на сьогоднішній день одним з найскладніших моментів 

при переході до органічного землеробства є необхідність комплексної зміни всієї технології 

виробництва. Це обумовлено тим, що термін «органік» має на увазі абсолютне незастосування 

хімічних гербіцидів, пестицидів, добрив і ін. Тобто повна відмова від усього того, до чого вже 

так звикли аграрії при традиційному виробництві. Поряд з цим, органічне виробництво 

вимагає безлічі технологічних процесів (наприклад, передпосівна обробка ґрунтів, 

дотримання своєчасних строків сівби, а також ряд післяпосівних робіт). Для забезпечення всіх 

цих процесів необхідне використання сучасної спеціалізованої техніки та агрегатів, які 

практично не використовуються в традиційному землеробстві [3].  

Доцільним є приділення уваги на зменшення викидів парникових газів, що відбувається 

в процесі органічного виробництва. Варто вказати на те, що на сьогодні українське суспільство 

є не зовсім готовим для сприйняття органічної продукції. Проте, на нашу думку, дане питання 

можна вирішити шляхом просвітницької діяльності, яка буде включати причини вибору 

органічної продукції фермерами та споживачами. Таким чином із зростанням обізнаності буде 

зростати і попит на дану продукцію. З цією метою Україна активно підтримує органічне 
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виробництво на законодавчому рівні та акцентує свою увагу на створенні сприятливого 

середовища для функціонування фермерів в даній сфері [5]. 

Проте незважаючи на законодавчу підтримку розвитку органічного виробництва на 

території України дана сфера містить перелік проблем, які стоять на заваді популяризації даної 

галузі. До таких проблем слід віднести: відсутність чітких стратегій та механізмів втілення 

органічного виробництва; відсутність достатньої поінформованості потенційних споживачів 

та фермерів; слабкість освітнього рівня та науково - технічної бази, що є наслідком низького 

рівня технологічної культури українських виробників сільськогосподарської продукції [1,4].  

Узагальнюючи можна назвати переваги використання продукції органічного 

виробництва, а саме економічні, екологічні та соціальні. За допомогою детального аналізу 

даних перспектив ми зможемо спостерігати за позитивними змінами в різних сферах 

суспільних відносин. Так наприклад, екологічні переваги органічного виробництва продукції 

передбачають збереженню природного середовища в процесі виробництва, збереженню та 

відновленню біорізноманіття в агроландшафтах, збереженню та відновленню родючості 

ґрунтів, перешкоджанню забрудненням водойм тощо. Щодо економічних переваг, то тут 

можна назвати зріст прибутковості виготовлення даної продукції внаслідок збільшення 

попиту, конкурентоспроможності даної продукції на зовнішньому ринку. А також, при 

використанні методики органічного виробництва буде відбуватись процес відмови від витрат 

на хімікати, паливо, мастильні матеріали тощо. Наступна перевага – соціальна. Вона полягає 

в створенні додаткових робочих місць у сільській місцевості, розвитку фермерства, 

збільшення грошових надходжень до бюджету громади [3]. 

Отже, вважаємо, що перехід від традиційного до органічного виробництва є важливим 

етапом в розвитку суспільних відносин та держави в цілому. На сьогодні в Україні дана галузь 

потребує впровадження комплексних механізмів реалізації практик органічного виробництва, 

а також готовності обирати виробництво та продукцію органічного походження. Ведення 

органічного господарства є державною перспективою на розвиток внутрішнього та 

зовнішнього ринків, сільської території, економічної незалежності країни, а також вагомим 

кроком до відновлення еко-систем, а разом з тим і здоров’я людини. 
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Сучасний стан сільського господарства дає можливість передбачати у розвитку 

сільськогосподарських підприємств один із шляхів його майбутнього перспективного 

розвитку. Активна динаміка економічних та політичних змін, що відбуваються в українському 

суспільстві вимагає активної та адекватної реакції. Зусилля мають бути направлені на 

мінімізацію негативних впливів на економіку суспільства та підвищення корисності від 

поглиблення економічної інтеграції. 

Багатогранність категорії «ринок» утруднює його вичерпну характеристику, а 

прагнення окремих авторів зосередити увагу на його ключових рисах сприяють появі дещо 

вульгаризованих визначень цього поняття. Навряд чи можна вважати суто науковим погляд 

на ринок, як на ланку, яка зв’язує виробництво товару і його споживання [1], адже і 

виробництво і споживання (попит і пропозиція) є рівноцінними елементами ринку.  

Так само не зовсім коректно вважати, що ринок – це обмін, організований за законами 

товарного виробництва і обігу [1]. Аграрний ринок поєднує сфери виробництва та споживання 

аграрної продукції, а також включає їх у загальний економічний процес відтворення. 

Нестабільність і ризикованість сільського господарства змушували підприємства, 

залучені до виробництва продовольства на різних стадіях (від постачання матеріально-

технічних ресурсів до торгівлі готовими харчовими продуктами, зокрема через систему 

громадського харчування), об’єднувати чисельні, але розпорошені функції щодо формування 

пропозиції аграрної продукції шляхом створення відповідних організаційних структур. Цей 

процес отримав назву «вертикальна інтеграція», а сукупність основних і суміжних галузей із 

виробництва сільськогосподарської сировини, її зберігання, транспортування, перероблення, 

торгівлі тощо назвали агропромисловим комплексом (АПК) [2; 3; 4]. 

На думку Є. Майорця: «аграрний ринок – це система економічних відносин між 

суб’єктами ринку в сфері обігу сільськогосподарських і продовольчих товарів, факторів 

сільськогосподарського виробництва та послуг» [5]. Наведені міркування дозволяють зробити 

висновок, що критерієм для ідентифікації аграрного ринку може служити походження 

продукції (сільськогосподарське, лісове, рибне виробництво), тому не вважаємо за доцільне 

включати до складу аграрного ринку ринок факторів виробництва. 

Походження продукції є тим чинником, який посилює багатоаспектний характер 

аграрного ринку, оскільки сільському господарству притаманна ще й багатофункціональність, 

яка безумовно є особливим аспектом аграрного ринку [6,7]. 

Сільське господарство – справа людей, відданих своїй діяльності. Механізм 

створення та функціонування фермерських господарств в сучасних економічних умовах має 

свої особливості та відмінності. 

Сільськогосподарські підприємства є самостійними суб’єктами господарювання, 

створеними компетентним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, 

чи іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб систематичним 

здійсненням виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в 

аграрному секторі економіки в порядку, передбаченому чинним законодавством України [8]. 

Однією з ефективних форм господарювання на селі, важливим засобом вирішення 

продовольчих, економічних і соціальних проблем суспільства і сільських територій зокрема є 

сільськогосподарські підприємства. Проте, одноосібне ведення сільськогосподарського 

виробництва, за незначним винятком, не забезпечує високої його ефективності, тому виникає 

потреба об’єднати зусилля для продуктивної діяльності. 
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Висновки. Отже основним критерієм для ідентифікації аграрного ринку може служити 

походження продукції (сільськогосподарське, лісове, рибне виробництво). Походження 

продукції є тим чинником, який посилює багатоаспектний характер аграрного ринку, оскільки 

сільському господарству притаманна ще й багатофункціональність, яка безумовно є 

особливим аспектом аграрного ринку. 

Аналізуючи стан сільськогосподарських підприємств можна зробити висновок про те, 

що на сьогодні це є одна з основних і провідних форм господарювання на аграрному ринку. 

Загальна кількість земель використовуваних сільськогосподарськими підприємствами для 

використання повільно, але зростає. Спостерігається тенденція до більшого розвитку 

підприємств за певними регіонами. З кожним роком збільшуються інвестиції у 

сільськогосподарську сферу, проте фінансові результати не завжди показують стабільний 

приріст, подекуди суттєве зменшення порівняно із попереднім роком, що є підтвердженням 

нестабільної кон’юнктури на ринку та ризикового виду діяльності підприємств, але не 

зважаючи на це привабливого сектору для інвестицій. Структура виробництва продукції 

сільськогосподарськими підприємствами показує тенденцію до того, що продуктів 

рослинництва виробляється майже втричі більше, аніж тваринництва і перевага продовжує 

зростати, провідними видами продукції серед рослинництва є зернові та зернобобові, технічні, 

картопля, овочеві та баштанні продовольчі культури. Серед тваринництва: 

сільськогосподарські тварини (вирощування), молоко та яйця. 
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Однією з найбільш цінної вітамінної рослинної продукції для споживання у свіжому 

вигляді є цибуля-перо. Саме ця сировина містить цілий комплекс вітамінів і мікроелементів 

необхідних для повноцінного функціонування всіх органів людського організму. Зокрема 

зелень цибулі (перо) багата на високий вміст легкозасвоюваних вітамінів групи В і С, а також 

мікроелементів - заліза, кальцію, калію, натрію, кобальту та ін. які вкрай необхідні для 

зміцнення імунітету та покращення самопочуття людини у зимовий період [2].  

В світі існує велика кількість технологій для вирощування цибулі-пера у різних видах 

споруд закритого ґрунту. Головною метою будь-якої технології є своєчасне та повноцінне 

забезпечення кожної рослини високоякісними елементами живлення для формування 

біологічно повноцінної продукції. У свою чергу конструктивні особливості та обладнання 

сучасних теплиць дозволяють створювати найбільш оптимальний мікроклімат для 

вирощування цибулі на перо [1, 3]. 

Проте головною вимогою отримання біологічно повноцінної і екологічно чистого пера 

цибулі є вирощування її на основі використання лише за органічних добрив та інших 

природних компонентів [3]. 

З цією метою ми поставили за мету провести оцінку ефективності використання 

сучасних органічних добрив при вирощуванні цибулі в зимовій науково-навчальній теплиці 

Поліського національного університету.  

Дослідження проводили в період з  жовтня 2019 року по лютий 2020 року. Всього 

провели 3 ротації вирощування цибулі на перо сорту Штутгартер Різен. Вирощування цибулі 

проводили методом суцільної посадки на дерновий супіщаний грунт (контроль), торфо-

грунтовий субстрат, та суміш тирси з піском (1×1) вистелені на стелажах товщиною шару 5 

см. Розмір цибулин становив 4-5 см. Глибина посадки 1-2 см. Під час вигонки пера цибулі 

температурний режим в теплиці витримували у відповідності до рекомендованих 

технологічних параметрів відповідно 15-17 0С – в нічний час, 18-20 0С – вдень, а вологість 

повітря в середньому становила в межах 60 % п.в.  

Для підживлення цибулі використовували органічне добриво Вермісол. Всього за весь 

період вирощування поводили 4 підживлення разом із поливом. Полив добривом проводили 

шляхом його розведення з водою у співвідношенні 1:50 л. з нормою поливу 5л розчину на 1 м. 

кв. Підживлення розчином Вермісолу чергували з поливами чистою водою.  

При проведенні обліків і спостережень ми виявили, у варіанті вирощування цибулі на 

фабричному торфо-грунтовому субстраті колір забарвлення пера був значно насиченим ніж у 

інших варіантах. У цьому ж варіанті була найнижча строкатість висоти рослин, а середньо 

добовий приріст пера цибулі був на 1-2 см вищим ніж у інших варіантах. Крім того 

спостерігалась значно кращий розвиток рослин порівняно з контролем (грунт) та тирсо-

піщаною сумішшю.  

Подальші спостереження показали, що проведення підживлень позитивно вплинуло на 

ріст і розвиток рослин у всіх варіантах досліду. Так після третього і четвертого поливу ми 

помітили, що середня висота пера цибулі у всіх варіантах була майже однаковою і сягала 25-

30 см. Крім того перо цибулі у всіх варіантах у фазі технічної зрілості набуло насиченого 

зеленого кольору та пружності. Проведені нами результати оцінки урожайності показали, що 

особливої різниці між варіантами вирощування цибулі не було. Середні показники 

урожайності зеленої цибулі з 1 м. кв. становила близько 5 кг.  
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Таким чином ми зробили висновок, що найбільш ефективно і економічно вигідно 

використовувати для вигонки цибулі тирсо-піщану суміш. Такий спосіб вирощування дає 

змогу не лише зменшити сукупні витрати а й суттєво знизити собівартість цибулі-пера та 

підвищити її рентабельність.  
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На фоні бурхливого розвитку світового туризму закономірно постає питання про роль 

України на світовому ринку туристичних послуг. Слід зазначити, що вона має всі передумови 

для інтенсивного розвитку туризму, адже володіє значним туристсько-рекреаційним 

потенціалом: сприятливими кліматичними умовами, переважно рівнинним ландшафтом, 

багатством флори і фауни, розвиненою мережею транспортних сполучень, культурно-

історичними пам'ятками тощо.  

Але, на жаль, на фоні світового туризму, який набирає потужностей фантастично 

швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно. Сьогодні наші громадяни є 

своєрідними інвесторами зарубіжних країн, що є одним з найболючіших питань всієї 

туристичної галузі.  

Актуальність даної теми зумовлена якісно новими підходами до підвищення 

конкурентоспроможності сфери сільського туризму, розвитку агротуризму і соціального 

розвитку села. Розвиток туризму в нашій країні особливо актуальний, оскільки саме завдяки 

йому Україна може поліпшити соціально-економічну ситуацію. Сьогодні як у світі, так і в 

Україні спостерігається тенденція до зростання зацікавленості сільським відпочинком у формі 

проживання і проведення вільного часу.  

На даний час становлення сільського туризму в Україні відбувається під дією різних 

факторів, серед яких є ті, що сприяють, і ті, що обмежують і гальмують його розвиток (табл. 

1). До позитивних факторів, перш за все, відносять наявність в Україні сільської місцевості з 

унікальними природними, історико-етнографічними та рекреаційними ресурси. Водночас 

низький рівень рекламного забезпечення у цій сфері є суттєвою перешкодою для 

проінформованості потенційних вітчизняних та іноземних споживачів послуг сільського 

туризму. До негативних факторів належить нерозвинена сільська інфраструктура та 

комунікації, що певним чином нівелюється низькими цінами за відпочинок. [3] 

 

Таблиця 1. Фактори, що впливають на розвиток сільського туризму в Україні [1] 

Позитивні фактори Негативні фактори 

- зростаючий попит на відпочинок у селі; 

- унікальна історико-етнографічна спадщина 

сіл; 

- багаті рекреаційні ресурси; 

- екологічна чистота сільської місцевості; 

- вільне житло для прийому туристів, 

- наявність вільних трудових ресурсів для 

обслуговування туристів; 

- традиційна гостинність господарів; 

- та доступна ціна за відпочинок; 

- можливість надання комплексу додаткових 

послуг з екскурсій, риболовлі, збирання ягід і 

грибів, катання на конях тощо 

- політико-економічна нестабільність у 

державі; 

- відсутність належного правового 

забезпечення розвитку сільського туризму; 

- відсутність механізму раціонального та 

екологічно збалансованого використання 

природного та історико-культурного 

потенціалу для потреб туризму; 

- низький рівень інфраструктури та 

комунікацій; 

- недостатній рівень кадрового та 

рекламно-інформаційного забезпечення 

 

Сільське населення України здатне отримувати реальні доходи у сфері сільського 

туризму від таких видів діяльності, як: облаштування туристичних маршрутів; експлуатація 

стоянок для туристів; робота гідом чи екскурсоводом; транспортне обслуговування туристів; 
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єгерська діяльність (полювання, аматорське та спортивне рибальство); послуги з прокату 

туристичного спорядження; послуги з прийому туристів та їх ночівлі; кулінарні послуги; 

підготовка культурних програм; народні промисли; виробництво та реалізація туристам 

екологічно чистих продуктів харчування.  

Туристи, які приїжджають відпочити у сільську місцевість, бажають оглядати красиву 

природу. І тому, краєвиди села повинні мати привабливий вигляд, сільська громада має 

дотримуватися санітарно-гігієнічних умов проживання, дбати про відсутність сміттєзвалищ, 

естетичний вигляд будинків, в улиць, садів, громадських закладів, піклуватись про зелені 

насадження.  

Враховуючи відсутність капіталовкладень на створення нових робочих місць у 

сільській місцевості України, на загальнодержавному рівні більше уваги варто приділяти тим 

галузям, які не потребують для свого розвитку великих коштів. Адже в селах з відповідною 

рекреаційною базою завжди було багато відпочиваючих. Найбільше це стосується сіл, що 

розташовані на берегах річок, морів та в гірській місцевості [2]. 

Сьогодні важливим є питання просування в Україні самої ідеї сільського туризму в 

цілому. Метою розробки цієї широкомасштабної програми повинно стати підвищення 

поінформованості населення і створення позитивного ставлення до цього виду відпочинку. 

Варто також активізувати значення місцевої влади у підтримці цілей сільського туризму. Адже 

кожний місцевий чиновник має зрозуміти, що сільський туризм - це додаткові грошові 

надходження й поліпшення інфраструктури району, створення нових робочих місць.  

Отже, стратегічною метою розвитку сільського туризму в Україні є створення 

продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально задовольнити 

потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх 

соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурної 

спадщини.  

Cільський туризм, багатий на освітньо-пізнавальні туристичні маршрути, зможе 

запобігти безробіттю на селі. А сільський господар, отримавши прибуток у цій сфері 

діяльності, щоб забезпечити привабливість своєї садиби, вкладе кошти у підвищення рівня 

комунальних та побутових умов проживання.  

Висновки. Таким чином, розробка науково обґрунтованої концепції розвитку туризму, 

на наш погляд, стане одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки держави, важливим 

джерелом наповнення бюджету, створення нових робочих місць та соціального розвитку 

держави. За таких умов Україна може стати привабливою туристичною країною, а туризм 

сприятиме: 

1) відродженню національної культури та народних ремесел, формування національної 

свідомості;  

2) збереженню та відновленню унікальних природних та історико-культурних ресурсів, 

історичних місць України;  

3) розвитку малого та середнього підприємництва у сфері обслуговування та 

розширення тимчасової зайнятості в сільській місцевості;  

4) підвищенню зацікавленості подорожуючих до історії рідного краю, до вивчення 

культурних цінностей українського народу тощо. 
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В умовах пандемії коронавірусної хвороби та карантинних обмежень, пов’язаних з 

нею, проблема зайнятості населення відзначається особливою актуальністю. Скорочення 

робочих місць на виробництві, в бюджетній сфері, навіть в умовах потужної трудової 

еміграції, зумовили підвищення безробіття. Держава не має змоги забезпечити зайнятість всіх, 

хто потребує працевлаштування, особливо населення, що проживає в сільській місцевості. У 

цих умовах, самозайнятість населення розглядається як ефективний напрям створення нових 

робочих місць, зменшення безробіття, підвищення рівня життя селян. Самозайнятість є 

прогресивним майбутнім щодо розвитку українського села.  

Станом на 01.03.2021р. за даними Черкаської обласної служби зайнятості серед 

зареєстрованих безробітних 31,7% раніше були зайняті у сільському, лісовому та рибному 

господарстві. [7] Розв’язання проблеми зайнятості сільського населення можливе за рахунок 

розширення альтернативних видів зайнятості та самозайнятості, зокрема зеленого туризму. 

Зауважу, що зелений туризм інколи називають сільським, аграрним або екологічним 

туризмом. 

В Україні це явище поки що не поширене, але в Європі набуло популярності – там в 

післявоєнний період піднімали економіку сіл за допомогою політики щодо розвитку 

«сільського туризму». В першу чергу, завдання сільського туризму – подолання проблем, 

пов’язаних із занятістю жителів села.[4, c.98] 

В українському законодавстві відсутні спеціальні нормативно-правові акти, що 

регулюють розвиток зеленого туризму. Окремі аспекти діяльності сільського зеленого 

туризму можна знайти у законах України від 15.09.1995 № 324/95-ВР «Про туризм»[1], від 

15.05.2003 № 742-IV «Про особисте селянське господарство».[2] 

Під «сільським зеленим туризмом» у контексті статті 1 Закону України «Про особисте 

селянське господарство» слід розуміти специфічний різновид господарської діяльності у 

формі сільської гостинності, що уявляє собою надання послуг із забезпечення відпочинку 

міських жителів в приватних господарствах в сільській місцевості з використанням майна та 

трудових ресурсів членів особистого селянського господарства, природно-рекреаційних 

особливостей місцевості, культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону.[2] 

В Україні одним із перших ініціаторів розвитку сільського туризму виступила 

громадська неприбуткова організація – Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму 

в Україні. Метою її діяльності є популяризація відпочинку в українському селі, сприяння 

розвитку сільської інфраструктури та самозайнятості сільського населення, збереження 

культурної спадщини та навколишнього середовища.[3] 

В сучасних українських реаліях сільський зелений туризм є додатковою діяльністю на 

селі та найчастіше за все являє собою додаткову форму діяльності фермерського господарства 

або особистого підсобного господарства. У той час в інших країнах зелений туризм є 

основною діяльністю тих, хто мешкає в сільській місцевості. 

Перспективним для розвитку сільського зеленого туризму є Чигиринщина, де 

зосереджено 13 об’єктів зеленого туризму, які готові прийняти туристів – це садиби 

«Українська кухня «Холодний Яр» (с. Медведівка), «Чарівна гончарня» (с. Боровиця), 

«Картопляні розваги» (с. Головківка), «Медовий сад» (с. Мельники), «Ясний день» (с. Буда), 

«Хата Берегині «Дикий хутір» (с. Мельники), «Хата Отамана» (с. Мельники), комплекс з 

вулико-ліжками, просвітницько-розважальний комплекс «Зерноленд» (с. Івківці) та спілка 

родових помість «Первоцвіт» (с. Івківці). [7] 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030742?ed=2015_02_12&an=5
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030742?ed=2015_02_12&an=5
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Для туристів і бажаючих відчути весь колорит Чигиринщини власники садиб 

пропонують проживання в екобудинках, продукцію власного виробництва, екскурсії по 

Холодному Яру, велотури, розважальні квести та пошуки скарбів, майстер-класи з молотіння 

снопів, ткацтва, виготовлення паперу, ляльки-мотанки, стрільби з луків та арбалетів, заняття 

у «Академії картопляних наук» та школі декоративно-ужиткової творчості «Art potato». 

Серед успішних проектів зеленого туризму - започаткування власної справи 

колишніми безробітними Жанною Довгополою та Сергієм Зарубою. 

Жанна Довгопола власниця садиби «Українська кухня «Холодний Яр», яка 

розташована в с. Медведівка. Жінка на території господарства має власну українську кухню, 

на якій для своїх гостей, під замовлення, готує справжні національні страви, які можна 

скуштувати на свіжому повітрі в спеціально облаштованій альтанці. 

Ще один колишній безробітний Сергій Заруба маючи власну пасіку більше 10-ти років 

займався бджільництвом, тому і народилася ідея не просто займатися підприємництвом, а 

перетворити своє захоплення в надання послуг у сфері зеленого туризму. Він створив у власній 

садибі для відвідувачів справжній лікувальний комплекс з вулико-ліжками, на яких можна 

відпочити і оздоровитися завдяки життєвій енергії бджолосім’ї та повітрю, насиченому 

ароматом бджіл. Водночас Сергій пропонує туристам продукти бджільництва, проводить 

майстер-класи з виготовлення фігурних свічок з чистого воску. Власноруч вироблені 

різноманітні вироби чоловік успішно реалізовує.[8] 

Отже, зелений туризм це один із видів самозайнятості населення села, який підвищує 

роль краєзнавства, усереднює елементи активної діяльності й відпочинку, створює життєве 

середовище, наближене до природи. Зважаючи на сучасний стан соціально-економічного 

розвитку сільських територій, першочергове значення має соціальний аспект цієї діяльності. 

Тому сільський зелений туризм розглядається як один із засобів отримання доходів сільським 

населенням, як компонент комплексного розвитку сільських територій і сільської 

інфраструктури, а також як один із чинників стратегії подолання бідності в сільській 

місцевості.  
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cherkashhini-perevazhayut-lyudi-starshe-45-rokiv/ 

8. Офіційний портал Черкаської обласний центр зайнятості Електронний ресурс  

https://chk.dcz.gov.ua/novyna/koloryt-chygyrynshchyny-cherez-vprovadzhennya-zelenyh-proektiv 
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Самозайнятість населення особливо актуалізується в умовах, коли держава не може 

забезпечити занятість населення, яке прагне працювати. Допомога цим людям зі сторони 

держави можлива через проведення активної політики сприяння зайнятості. Яка реалізується 

через забезпечення можливості здобуття нової спеціальності або підвищення кваліфікації, 

надання підтримки у відкритті власної справи, виділення субсидії, зниження податків. 

Людина, в свою чергу повинна бути готовим до зміни задіяності в праці, при потребі зміні 

місця проживання, адже життєвий успіх в більшості залежить від людини, від її здатності 

адаптуватися до змінної економічної і соціальної дійсності. Якщо можливості 

працевлаштування по найму обмежені, значить людина прагне реалізувати себе у сфері 

самозайнятості. Саме ці обставини роблять питання самозайнятості нагальними до розгляду і 

підносять їх до рівня глобальних проблем соціологічної науки. 

Трактування поняття «самозайнятість» і досі залишається дискусійним, і його 

розглядають у двох аспектах:  

1) звуженому, коли йдеться про тих, хто працює одноосібно, без залучення інших 

працівників, на будь-якій (оплатній чи безоплатній) основі;  

2) розширеному, який пов’язаний з індивідуальною трудовою діяльністю на 

мікропідприємстві з чисельністю працюючих до п’яти осіб. 

Сутність самозайнятості як типу економічної поведінки полягає у тому, що людина 

сама знаходить для себе джерело доходів, забезпечує адекватні її потребам рівень і умови 

життя в результаті економічної діяльності, яка регламентована суспільними та економічними 

нормами. Як соціально-економічне явище самозайнятість зумовлена економічною кризою, 

наслідком якої є зростання рівня безробіття та обмеження попиту на найману працю; низьким 

рівнем оплати праці на державних підприємствах; становленням ринкового світогляду. 

Економічним підґрунтям самозайнятості є приватна власність на засоби виробництва, а 

базовими принципами – свобода вибору сфери трудової діяльності, економічна самостійність 

та відповідальність [4, c.39].  

Характерною ознакою є самокерованість, яка поєднує в собі активність і вміння 

організовувати свою економічну діяльність, знаходити вихід у різних ситуаціях, 

використовуючи мережу соціальних зв’язків. Саме економічна активність (вияв 

індивідуальності, самореалізації, рівень економічної взаємодії із зовнішнім середовищем) є 

однією з передумов, що формує схильність до самозайнятості, яка залежить від низки як 

внутрішніх, так і зовнішніх чинників. 

Внутрішні чинники мають суб’єктивний характер, тобто визначаються потребами, 

інтересами, цінностями та ціннісними орієнтаціями і пов’язані насамперед з особистісними 

характеристиками людини (стать, вік, освітній рівень, стан фізичного здоров’я, професія, 

особистий досвід).  

Зовнішні (об’єктивні) чинники визначаються соціально-економічним становищем 

суспільства, тобто умовами, що сприяють активізації ділової активності; соціально-

демографічною структурою населення; організацією, оплатою, стимулюванням й умовами 

праці; рівнем безробіття тощо. Зазначені чинники формують системну взаємодію 

особистісного потенціалу та чинників зовнішнього середовища, що призводить до 

поведінкової активності як основи самозайнятості [5, c.62]. 

Світовий досвід свідчить, що в ринкових умовах стимулювання самозайнятості 

населення є пріоритетним напрямом забезпечення економічної активності населення різних 
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вікових категорій. Навіть в умовах повної зайнятості самозайнятість дає змогу задовольнити 

творчі, духовні, моральні потреби певної частини жителів. Разом з тим, сьогодні 

самозайнятість допомагає багатьом мешканцям як міст, так і сіл отримувати додаткові доходи 

і за їх рахунок підтримувати відповідний рівень життя. Особливої актуальності самозайнятість 

набула з настанням економічної кризи. Зросла кількість самозайнятих в Європі, США та 

Японії. Так на сьогодні у США та Канаді самозайняті становили 10-15% усіх 

працевлаштованих; у Греції, Туреччині, Мексиці таких близько 30%. 

Для того, щоб особа вважалася індивідуально зайнятою її діяльність повинна 

відповідати наступним вимогам:  

 бути юридично незалежною в господарських відносинах;  

 здійснювати діяльність власними силами;  

 використовувати власні або орендовані приміщення та знаряддя праці;  

 створити для себе робоче місце;  

 фінансувати всі витрати за рахунок власних коштів;  

 одноосібно розпоряджатися результатами праці.  

В умовах безробіття орієнтація на самозайнятість як джерело доходів є об’єктивною 

необхідністю для значної кількості незайнятого населення і особливо інвалідів, яким важко 

працевлаштуватися.  

Звіт МОП «Нестандартна зайнятість у всьому світі» показує, що за останні кілька 

десятиліть у промислово розвинутих країнах спостерігається помітний відхід від стандартної 

до нестандартної зайнятості. У цьому контексті вплив самозайнятості на розвиток держави 

має стати одним з актуальних питань у дискусіях щодо політики зайнятості. Технологічні 

зміни і, зокрема, розвиток платформної економіки, сприяють розвитку самозайнятості як 

основного або дуже часто додаткового джерела доходу. Під платформною економікою слід 

розуміти відносини, які відбуваються в результаті діяльності онлайн-платформ та створюють 

відкритий ринок для тимчасового використання товарів та послуг, які часто надаються 

приватними особами. Ця тенденція пов’язана з новою домінуючою парадигмою, яка підносить 

самозайнятість і підприємницький дух як позитивну рису ринку праці замість стандартних 

форм зайнятості.  

Таким чином, розширення самозайнятості населення – важливий аспект соціальної 

політики держави. Самозайнятість доступна для багатьох людей, оскільки дає змогу 

застосувати гнучкі форми організації виробництва і використання особистої ініціативи. 

Враховуючи інтереси суспільства, розвиток самозайнятості треба розглядати як специфічну 

форму економічної активності населення, коли людина самостійно шукає роботу, створює 

робоче місце, не приховує доходів, систематично сплачує податки, забезпечує нормальні 

умови для життєдіяльності власної і членів своєї сім’ї.  
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Генетично модифікований організм (ГМО)- це організм, генотип якого був штучно змінений 

за допомогою методів генної інженерії. Це визначення може застосовуватися для рослин, тварин і 

мікроорганізмів. Генетичні зміни, як правило, виробляються в наукових або господарських цілях. 

   Протягом двох десятиліть, вчені створювали генетично модифіковані організми шляхом 

зміни основного генетичного складу рослин і тварин шляхом додавання нового генетичного матеріалу 

в ДНК. Генетичні маніпуляції дають вченим можливість створювати будь-які бажані нові риси, або 

пригнічувати небажані природні риси. Культурні рослини, сільськогосподарські тварини і ґрунтові 

бактерії є одними з найбільш яскравих прикладів організмів, які були змінені генною інженерією. 

Перевагами генної інженерії в сільському господарстві є: збільшення врожайності, 

зниження витрат на продукти харчування або лікарську продукцію, зниження потреби в 

пестицидах, розширення складу поживних речовин та якості харчових продуктів, стійкість до 

шкідників та хвороб, підвищення продовольчої безпеки, а також медичні пільги для зростаючого 

світового населення. 

Більшість культивованих генно-модифікованих організмів мають стійкість до комахо 

шкідників або до гербіцидів. Це значно полегшує культивування, а також знижує витрати на обробку 

отрутохімікатами. 

Перші польові випробування генетично модифікованих сільськогосподарських рослин були 

проведені у 1987 році на помідорах, в результаті чого з’явився овоч стійкий до вірусних інфекцій. У 

1992 р. в Китаї почали вирощувати тютюн, який «не боявся» шкідливих комах. Але початком масового 

виробництва генетично модифікованих продуктів вважають 1994 р., коли в США з’явилися помідори 

сорту FlavrSavr, у яких було «відключено» ген. Це помідори з відкладеним дозріванням, які 

зберігаються до півроку при температурі 14-16 градусів, не псуються під час перевезення. 

У 1995 році американська компанія-гігант Monsanto запустила на ринок ГМ-

союRoundupReady. У ДНК сої був введений чужорідний ген для підвищення здатності культури 

протистояти бур’янам. 

Станом на сьогодні трансформовано близько 140 видів різних рослин. На комерційному ринку 

в останні роки присутні генетично модифіковані лінії сої, кукурудзи, ріпаку, бавовнику, люцерни, 

папаї та гарбуза. Світовим лідером у вирощуванні ГМ-рослин протягом усіх років залишаються США, 

Аргентина, Бразилія, Канада і Китай. Серед країн ЕС найбільша кількість зареєстрованих повідомлень 

про використання ГМО належить Франції (28 % від загальної кількості по країнам ЕС), Італії (15 %), 

Іспанії (14 %) та Великобританії (12 %). 

Найбільші площі сільськогосподарських земель, зайнятих трансгенними культурами в таких 

країнах як США, Аргентині, Канаді, Китаї. Дві третини всіх ГМ-культур в світі вирощуються в США, 

адже в цій країні самі ліберальні закони по відношенню до ГМО. Трансгени в США визнані 

безпечними, прирівняні до звичайних продуктів, а маркування продуктів з вмістом ГМО є 

необов’язковим. 

Основними виробниками генетично модифікованої сільськогосподарської продукції є 

транснаціональні корпорації «Monsanto», «AgrEvo», «Aventis», «Novartis», «DuPont» та ін. 

Американська корпорація «Monsanto» контролює 80 % світового ринку виробництва продукції з 

вмістом генетично модифікованих організмів. «Monsanto»та інші компанії, маючи значні фінансові 

можливості спонсорують наукові розробки в галузі генної інженерії, утримують потужні дослідницькі 

лабораторії. 

Небезпека вирощування ГМО в природі: загроза екології: 

 а)ГМО, зокрема рослини, які вирощують у відкритому грунті, поза сумнівом взаємодіють з 

оточуючими їх організмами. Тому постає питання чи може така взаємодія порушити екологічну 

рівновагу? Як правило, в першу чергу в нанесенні шкоди навколишньому середовищу звинувачують 

рослини, які виробляють токсини для захисту від комах-шкідніків — наприклад, стійка до 

колорадського жука трансгенна картопля, яка виробляє Bt-токсин, але використання отрутохімікатів в 

порівнянні з вирощуванням стійких до жука ГМО завдає незрівнянно більше шкоди екологічній 

рівновазі; 
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б)Вирощування більш продуктивних і невибагливих трансгенних рослин дозволить збільшити 

врожайність без територіального розширення полів, зберігаючи тим самим ліси від вирубки під 

сільськогосподарське і промислове використання. Отже, саме по собі, як явище, ГМО є порівняно 

нешкідливим для людини та навколишнього середовища, але як і скрізь в харчовій промисловості, все-

таки існують певні небезпеки, пов'язані з трансгенними продуктами. 

Генетично модифіковані організми в сільському господарствізабезпечують всебічний 

огляд предмета та збалансований погляд на витрати і вигоди від генетично модифікованих продуктів. 

Науково зафіксовані окремі факти знищення в місцях вирощування ГМ рослин цілих груп комах, 

виникнення нових мутантних форм бур’янів і комах, біологічного та хімічного забруднення ґрунтів.  

Отже, вирощування ГМ-рослин має негативний вплив на екосистеми. Генно-модифіковані 

рослини вирощуються в 28 країнах, особливо широко в США, Бразилії, Аргентині, Канаді та Індії. 

 

Список використаної літератури: 
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Аграрний сектор України представлений великою різноманітністю підприємств як за 

розмірами, так і організаційно-правовій формі. Серед них мають право на увагу фермерські 

господарства, які є унікальними сільськогосподарськими підприємствами, мають законодавчо 

визначені вимоги щодо спеціалізації; бізнес базується на сімейній (родинній) власності на 

господарство як майновий комплекс; обов’язковою умовою створення та діяльність яких 

залежить від наявності земельної ділянки (сільськогосподарських угідь), що зумовлює 

виключно аграрний статус цього виду підприємництва. 

Аналізуючи статистичні дані за останні роки, бачимо, що кількість підприємств, які 

здійснюють сільськогосподарську діяльність в Україні нестабільна. Якщо у 2017 році їх було 

45558, то у 2018 році їх кількість зросла на 3650 і становила 49208 одиниць, а у 2019 році 

навпаки зменшилась на 704 одиниці і становила 48504. При цьому нестабільною була і 

кількість фермерських господарств, якщо у 2017 році їх було 34157, то у 2019 році -32452 

одиниці, тобто за три роки зменшилася на 1705 одиниць. Найбільша кількість 

сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств в тому числі у 2019 році було 

у Дніпропетровській області (4205, в т. ч. фермерських 3131 ), Кіровоградській області (3404 в т. ч 

фермерських 2625), Миколаївській області (3849 в т. ч. фермерських 3100), Одеській області (4410 

в т. ч. фермерських 3274) [1].  

Станом на 01.11.2019 року у сільському господарстві було зайнято 7.7% від загальної 

кількості найманих працівників. 

Що стосується Харківської області, то за останні три роки кількість 

сільськогосподарських підприємств зросла з 1928 одиниць у 2017 році до 2116 одиниць у 2018 році 

та 2117 одиниць у 2019 році. При цьому за даний період кількість фермерських господарств зменшилася 

на 5 одиниць з 1259 одиниць у 2017 році до 1256 одиниць у 2018 році, та 1254 одиниці у 2019 році [1]. 

Усі вони мають єдину мету –задовольняючи певні соціальні потреби отримати 

прибуток, бажано максимальний. Тому між аграрними підприємствами ведеться постійна 

конкурентна боротьба. Дійсно, великі підприємства мають переваги. Це великі площі 

сільськогосподарських угідь, великі обсяги виробництва, сучасна матеріально-технічна база, 

техніка, яка може швидко охопити великі площі землі і при оранці, і при сівбі, і при зборі 

урожаїв, це використання насіння елітних високоурожайних сортів, це можливість дотримання 

наукового сівообігу, це гарна база схову та зберігання урожаю. На жаль, те що є перевагою для 

великого підприємства, інколи є недоліком для малого.  

Щороку вартість виробленої продукції у фермерських господарствах зростає, так, якщо у 2017 

році фермерами було вироблено продукції на суму 63277,2 млн. грн, у 2018 році 73181,7 млн грн., у 2019 

році 79053,0 млн грн. У 2019 році 95.9% виробленої продукції становила продукція рослинництва і 

відповідно 4.1% продукція тваринництва. Значні долі продукції виробляють фермери у Вінницькій 

області -5937,9 млн грн, у Дніпропетровській області 7019,6 млн грн, у Запорізькій області - 

4437,0млн грн., у Київській області - 3235 млн грн, у Кіровоградській області - 7553,4 млн грн, 

у Миколаївській області - 4940,5 млн грн, в Одеській області 4595,6, у Полтавській області, у 

Харківській області 5160,5 млн грн, Херсонській області 4161,2 млн грн, у інших областях ці 

показники на багато нижчі [1].  

Що стосується Харківської області, то збільшуючи виробництво продукції 

рослинництва фермери відмовляються займаються виробництвом продукції тваринництва, і 

його доля становить1.2%. Так у 2017 році фермерами Харківщини було вироблено продукції 

тваринництва на суму 60,9 млн грн, у 2018 році 62,1 млн грн, у 2019 році  56,1млн грн [1]. 
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Нині до проблем розвитку фермерства в Україні відносять: неналагоджену ефективну 

систему реалізації продукції, матеріально-технічного і виробничого обслуговування, 

незадовільний стан бюджетного фінансування та недовіра до кредитування фермерських 

господарств.  

Але фермерство потрібно розвивати, тому що це: самозайнятість людей на селі; нові 

робочі місця; база розвитку сільських територій; невід’ємний чинник збереження соціальних, 

економічних та культурних надбань українського села.  

Сьогодні згідно Концепції розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки основним концептуальним положенням 

стратегії розвитку фермерства в Харківській області є - формування фермерства товарного 

типу з активним розвитком їх добровільного кооперування по збуту та переробці 

сільськогосподарської продукції. Державна аграрна політика сприяє створенню нових 

фермерських господарств, оновленню фермерами засобів виробництва, розвитку 

тваринництва у фермерських господарствах та розширенню надання їм сервісних послуг. 

 

Список використаної літератури: 

1. Сільське господарство України: статистичний збірник [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації 

на 2018-2020 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 664-

р [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
  

http://www.ukrstat.gov.ua/


29 

ТЕСТ НА ЛІДЕРСТВО  

 

Силіна А.О., студентка 

Глухівський агротехнічний інститут ім. С.А. Ковпака СНАУ 

e-mail: alinasylina01@gmail.com 

 

У доповіді описано: сучасний лідер має розвивати лідерство в інших, створювати 

середовище в організаціях та командах, де люди мотивовані проявляти лідерство – тобто 

приймати рішення та брати за них відповідальність. 

 Щоб стати лідером, потрібно набратися сміливості, адже лідерство — це непроста 

ноша. Що лідерів поділяють на формальних і неформальних.  

Що саме вас відрізняє від керівника та  робить лідером?  

Лідер — це той, у кого є послідовники. Якщо люди за вами не йдуть, а лише 

підкоряються вам — ви керівник, управлінець, менеджер, але не лідер. 

Дві гнучких навички, на які лідеру варто звернути увагу в першу чергу: 

 вміння вибудовувати комунікацію; 

 концептуальне мислення. 

Ще одна навичка криється у відповіді на, мабуть, найважливіше питання для лідерства: 

«Чому вашій команді варто з вами працювати?». 

Що треба звернути увагу, якщо ви маєте на меті розвинути в собі лідерські якості на 

відповідальність, толерантність до різності та до невизначеності, психологічна гнучкість, 

відкритість до співробітництва.  

Чи можна розвинути в собі лідерські якості? Та що, навпаки, може заважати лідерові? 

У процесі досягнення своїх цілей деяких лідерів починають характеризувати як 

токсичних. Що це означає? І де та межа, коли наполегливість і цілеспрямованість перестають 

приносити користь? 

Та  кілька коротких порад для тих, хто бажає розвинути в собі якості лідера. 
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Актуальність напряму досліджень. Використання цифрових технологій спрощує 

багато процесів в сільськогосподарському виробництві, а саме планування 

сільськогосподарської діяльності, звітність, моніторинг численних завдань та результати їх 

виконання. Виділений моніторинг на рівнях  від супутникового до дронів / БПЛА має 

унікальну перевагу, адже він забезпечує широку інформацію в реальному часі і фактично без 

обмежень протягом року або вегетаційного сезону[1].  

  Використання  супутників для дистанційного зондування та спостереження за Землею 

почалось ще з 1972р, коли NASA  запустило  супутник Landsat 1, а  зараз на орбіті   знаходиться 

вже супутник Landsat 8. Понад 300 інших супутників також  знаходяться на орбіті для 

спостереження за поверхнею Землі. Оптичні супутники отримують знімки завдяки сонячному 

випромінюванню, що відображається від поверхні Землі. Оскільки супутники використовують 

різні сенсори та технології, інформація з кожного окремого  супутника  може  відрізнятись. 

Незважаючи на те, що використання супутникових  даних не потребує особових навичок, 

важливо знати основні  ключові поняття, які дозволять краще реалізувати цю технологію  саме 

в розвитку агробізнесу. Кожен супутник має  свій набір спектральних смуг (синій, зелений, 

красний), які вони використовують для  вимірювання спектральної відповіді. Наприклад, 

червоний для Landsat 8 характеризується довжиною хвиль від 640 до 670 нанометров, а для 

Sentinel-2A характеризується довжиною хвиль  від 650 до 679 нанометров. Два супутника по-

різному фіксують результати з  одного району. Враховуючи той факт, що супутники не 

однаково розрізняють кольори заданої поверхні, при використання  знімків із різних джерел 

повинна бути проведена їх калібровка.  Цей процес важливий, тому що він забезпечує якість 

та однорідність результатів для моніторингу розвитку  та  вегетації рослин[2]. 

Показники довжини хвилі та рівень спектральної чутливості є важливою інформацією, 

яка необхідна для розрахунку вегетаційних індексів, які в свою чергу, забезпечують 

визначення відносної щільності та здоров’я рослинності для кожного пікселя на 

супутниковому  знімку. Протягом  минулих 20 років в наукових публікаціях було описано  

широкий спектр вегетаційних індексів. Головним індексом для моніторингу стану посівів 

являється Нормалізований  відносний індекс рослинності (NDVI), запропонований в 1979 році. 

Завдяки  стійкості та невисокої кількості необхідних для розрахунку  частот, цей індекс можна 

розраховувати із даних, які  отримують основні оптичні супутники,  що дозволяє проводити   

калібровку  та  порівняння  між  супутниками і  локаціями[2]. 

Індекс NDVI залежіть від активності біомаси і  хлорофилла.  Його  значення варіює від 

-1 до +1. Чім більше розвинена  та здорова вегетація, тим вище буде значення, оскільки 

відображення в інфракрасному диапазоні (NIR) хвиль значно більше, ніж в видимому 

червоному спектрі. Наявність невеликої різниці між відображеннями у цих двох діапазонах 

вказує на то, що рослинність ослаблена або  мертва , або  результати зібрано на голому грунті. 

Другій індекс - Удосконалений  вегетаційний індекс (EVI), оптимізований  для покращення 

оцінки неоднорідності вегетації в регіонах с високим рівнем біомаси, що сприяє його високій 

чутливості до змін структури рослинного покрову [ 1,2]. 

Цифрові технології відкривають нову сторінку в прогнозуванні розвитку та періоду 

шкодочинності збудників хвороб, шкідників та бур’янів. Тому впровадження цифрових 

технологій – діджіноміка -  ключова складова розвитку сучасного рослинництва на шляху 

підвищення рентабельності, продуктивності та якості врожаю та зниження негативного 

впливу агровиробництва на  екосистеми. Сьогодні ці підходи активно використовують для 
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моніторингу стану посівів, особливостей водного обміну посіву, ефективності застосування 

добрив, пестицидів та регуляторів росту рослин. Важливим  елементом догляду за посівами е 

обстеження посівів на наявність шкідливих організмів та доцільності проведення захисних 

робіт. Ця робота  трудомістка, потребує багато людських ресурсів, тому і проводиться 

переважно  в наукових цілях. Це в свою чергу призводить до необґрунтованих за часом та 

необхідністю хімічних обробок, часто їх проводять коли вже спостерігаються наявні ознаки 

ураження та шкідливий організм завдав незворотних збитків врожайності та якості 

продукції[1]. 

 З метою зменшення трудомісткості і збільшення продуктивності фітосанітарного 

моніторингу посівів використовуються індекси для визначення рівня ураженості  хворобами.  

Застосування цих методик дозволяє зменшити час обстеження 1 поля у 5-6 разів. Наприклад 

для повного обстеження  поля площею 100га за допомогою квадрокоптера потрібно в 

середньому 30 хвилин замість 3-4 годин при маршрутному обстеженні. Цифрові технології 

допомагають моніторити фітосанітарний стан, але не замінюють традиційні маршрутні  

польові обстеження [1,2]. 

Результати досліджень В південному степу України вирощують традиційні культури 

такі як озимі та ярі зернові, соняшник, кукурудза, ріпак, горох та багаторічні трави. Навіть при 

дотримані всіх технологічних етапів вирощування  спостерігається розвиток шкодочинних 

організмів. Моніторинг фітосанітарного стану за допомогою цифрових технологій дозволяє 

визначити  як загальний  стан рослин так і  дослідити конкретні фітопатологічні об’єкти. 

Одеський державний аграрний університет приймає участь в  реалізації проекту 

кластера «Причорноморський», в рамках діяльності якого передбачено використання даних 

космічних знімків та БПЛА в наступних напрямках: - визначати площі земель під зерновими, 

просапними і технічними культурами, - оцінювати стан сходів культур, їх біометричні 

показники, - надавати оперативну оцінку стану рослинності, виявляти осередки підвищеної 

засміченості с-г  культур та парів, - оцінювати загальний фітосанітарний стан с-г культур за 

ураженням хворобами та заселенню шкідниками, - встановлювати зони поширення та ступінь 

ураження шкодочинних організмів, - прогнозувати розвиток поширення збудників хвороб, 

шкідників та бур’янів, - вчасно передбачати періоди шкодочинності небезпечних біологічних 

об’єктів (карантинних та інвазійних видів) - виявляти ділянки уражених 

сільськогосподарських культур внаслідок несприятливих умов навколишнього середовища( 

нестача елементів живлення) та стихійних явищ (град, зливи, урагани, посуха, пожежі).   

В рамках реалізації цього проекту студенти агробіотехнологічного факультету провели 

обстеження  озимих зернових культур на дослідному полі навчального господарства ТОВ 

«Трофімова» та проаналізували отримані результати польових досліджень та супутникових 

спостережень. В результаті визначено загальний стан розвитку рослин ( визначено фазу 

розвитку озимих, густота рослин та розвиток вторинної кореневої системи). Аналіз 

фітосанітарного стану посівів дозволив визначити початок розвитку септоріозу, попелиць та 

дефіцит мінерального живлення.  

Висновки В цілому точне землеробство в Південному регіоні дозволить раціонально 

використовувати потенціал сільськогосподарських територій, зменшувати витрати на систему 

добрив, засобів захисту рослин, приймати оптимальні рішення щодо вирощування різних 

сільськогосподарських культур, використовувати локальні системи захисту рослин від 

щкодочинних організмів, контролювати  мінеральне живлення та загальний фітосанітарний 

стан основних сільськогосподарських культур.  
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Нині, традиційна система аграрного виробництва зіштовхується з серйозними 

проблемами стійкості, органічне сільське господарство розглядається як більш екологічна 

система, оскільки вона сприяє відновлювальним ресурсам, переробляє поживні речовини, 

використовує власні системи навколишнього середовища для боротьби зі шкідниками та 

хворобами, підтримує екосистеми, захищає ґрунти та зменшує забруднення, сприяє 

використанню природних продуктів харчування, різноманітності продуктів тощо. Однак 

майбутнє органічного сільського господарства залежатиме від його економічної спроможності 

та від рішучості уряду щодо захисту цього сегменту.  

Дана тема на сьогодні є надзвичайно цікавою, популярною та важливою зокрема для 

аграрної країни. Та спочатку, що ж все таки органічне виробництво? 

Органічне виробництво – це система господарювання і виробництва продуктів, яка 

включає в себе переваги з огляду на збереження довкілля, природних ресурсів, рівня 

біологічного розмаїття, застосування високих стандартів при утриманні тварин та 

різноманітних методів виробництва, які відповідають вимогам до продуктів, виготовлених з 

речовин та процесів природного походження. Отож, метод органічного виробництва містить в 

собі подвійно соціальну роль: забезпечує ринок, який потребує органічної продукції, та 

забезпечує захист довкілля, а також сприяє розвитку сільської місцевості. 

Слід виокремити такі переваги органічного виробництва: 

– екологічні (збереження природи в процесі виробництва; збереження та відновлення 

родючості ґрунтів та біорізноманіття в них; зменшення забруднення водойм); 

– економічні (внаслідок введення сучасних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур та в процес виготовлення органічних продуктів, при 

подальшому розвитку внутрішнього ринку України зростатиме і прибутковість ОВ та її 

конкурентоспроможність) 

– соціальні (створення великої кількості робочих місць; розвиток та нові перспективи 

для малих на середніх аграрних підприємств) [1] 

В Україні ж виробники розпочали усвідомлювати необхідність органічного 

виробництва з 1990-х років. Активно розвиваючи внутрішній ринок, наша держава не втрачає 

можливості заявити про себе і на міжнародному ринку. У 2019 році Україна посіла 1 місце у 

Європі та  2-ге місце у світі (із 123 країн)  за обсягами імпортованої органічної продукції. 

Нідерланди, Німеччина, США, Швейцарія, Великобританія, Франція, Чехія, Канада, Данія, 

Литва – це низка ти країн, які активно споживають виготовлену в Україні органічну продукцію. 

Серед експортованих продуктів найбільшого попиту досягли зернові, олійні, ягоди, гриби, 

горіхи, фрукти. Також експортуються макуха соняшника, борошно, олія соняшникова, 

березовий сік [2]. 

У 2020 році Україна зробила ще один рішучий та важливий крок щодо формування 

незалежного законодавства у сфері органічного виробництва. Урядом був прийнятий Порядок 

сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції (постанова №1032), 

який розроблено з урахуванням вимог законодавства ЄС. Тому враховуючи, що Україна є 

однією з провідних країн-постачальників органічної продукції на міжнародний ринок, 

запровадження власної сертифікації неабияк підвищить імідж та статус України на світовій 

торговій арені. Окрім цього, це зробить органічне виробництво ще більш прозорим та 

відкритим для споживачів.[3] 

Отже, безумовно органічне виробництво є надзвичайно перспективним, економічно 

вигідним та “eco-friengly” для нашого довкілля та планети в цілому. Та чи не є це своєрідним 
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PR-ходом для підвищення попиту? [4] Звичайно що таке твердження також має право на життя. 

Сучасні блогери, інфлуенсери, активісти за збереження планети висвітлюють у соціальних 

мережах своє життя, де на власному прикладі використовують органічну продукцію, 

пояснюючи свій багатомільйонній аудиторії, що це в першу чергу піклування про своє 

здоров’я, збереження довкілля та розвиток малих та середніх підприємств, які спрямовують 

свою діяльність на органічне виробництво. Саме так у 21 століття працює сучасна, та головне, 

діюча реклама. 

То чому б не поєднати це? З одного боку стоїть виробництво органічної продукції, яке 

містить в собі численну кількість переваг для довкілля, для життя та здоров’я живих 

організмів, для соціальної та економічної сфери, з іншого – різні PR-кампанії та заходи, які ще 

більше підвищать попит на органіку та стимулюватимуть підприємства до виробництва 

якісного органічного продукту. 

Отож, відповідаючи на запитання “ОВ: порятунок чи PR?”, можна сміливо відповідати 

“порятунок та PR”, адже з економічної точки зору це найкраще поєднання, коли працюють 

підприємства; велика кількість робочих місць для молоді з активною соціальною позицією; 

продукція, яка є корисною та безпечна для здоров’я, збережене довкілля та ресурси і при цьому 

всьому активно розвивається та працює  PR-діяльність в Україні. 
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Наразі значної популярності в аграрному секторі набувають нішеві 

сільськогосподарські культури завдяки високому рівню рентабельності їх вирощування. 

Однією з малопоширених культур, яка за сучасних змін клімату формує стабільні врожаї 

насіння та забезпечує отримання рослинницької сировини високої якості є гірчиця біла [1]. 

Гірчицю білу (Sinapis alba L.) вирощують для отримання цінної рослинної олії, що 

використовують у харчовій, фармацевтичній, лакофарбовій, парфумерній, миловарній та 

інших галузях. На внутрішньому і міжнародному ринках попит на гірчицю білу постійно 

збільшується, що зумовлено зростанням ціни на її насіння і виробництва біопалива з гірчичної 

олії. Окрім того, гірчиця є цінною сидеральною культурою, що забезпечує вирішення питань 

стосовно збереження природної родючості ґрунтів [2]. Гірчиця біла характеризується 

відносною невибагливістю до зовнішніх факторів навколишнього середовища. Завдяки добре 

розвиненій кореневій системі, що проникає на глибину 2,5–3,0 м, гірчиця біла здатна навіть у 

посушливі роки використовувати запаси ґрунтової вологи. Бічні корені розміщуються у 

горизонтальній площині орного шару до 60–70 см в сторони. Близько 40 % усіх коренів гірчиці 

розміщуються у орному шарі, від 70 до 90 % – у шарі ґрунту до 90 см, 10–25% – у більш 

глибоких шарах грунту. Гірчиця сприяє посиленню біологічної активності ґрунтів, активізує 

процеси мінералізації і гуміфікації органічної речовини, підвищує накопичення поживних 

елементів живлення, що позитивно впливає на баланс органічних речовин та родючість 

ґрунту. Окрім того, гірчиця з кореневим рештками залишає органічні речовини, що 

еквівалентно 15–20 т/га гною [2, 3]. Впродовж вегетаційного періоду гірчиця виявляє 

фітоценотичний вплив на сходи бур’янів і зменшує їх кількість у агрофітоценозах. Гірчицю 

можна використовувати у змішаних посівах з горохом, викою і іншими бобовими культурами, 

де культура є опорною рослиною і пригнічує бур’яни. Гірчиця також є однієї з найкращих 

кулісних культур та ранніх медоносів, оскільки завдяки цвітінню впродовж 2–3 тижнів вона 

забезпечує збір з 1 га більше 100 кг меду [2, 4]. 

Важливим чинником підвищення продуктивності агрофітоценозу гірчиці білої є 

дотримання усіх елементів агротехнології вирощування. За сучасних технологій вирощування 

гірчиця біла здатна формувати урожайність від 1,5 до 2,5 т/га. Гірчиця біла позитивно реагує 

на внесення мінеральних добрив, що підтверджено науковими працями вчених [5, 6]. 

Поглинання поживних речовин з ґрунту, накопичення їх в рослинах і виніс з урожаєм 

знаходиться у прямій залежності з продуктивністю агрофітоценозу, що визначається 

забезпеченістю культури елементами мінерального живлення. Виніс поживних речовин на 

одиницю урожаю не є постійною величиною і коливається залежно від ґрунтово-кліматичних 

умов, попередників, агротехніки, удобрення і сорту. Гірчиця біла виносить з ґрунту 1 т насіння 

57 кг азоту, 20 кг фосфору і 23 кг калію. Найбільш інтенсивно рослини гірчиці поглинають 

елементи живлення за теплої і помірно-вологої погоди у фазу бутонізації та цвітіння, а за 

прохолодної і дощової погоди у фазу зеленої стиглості [2, 7]. Гірчиця за рахунок короткого 

періоду вегетації і швидкого початкового росту потребує азотного живлення протягом всього 

вегетаційного періоду. У період формування насіння гірчиці білої поглинання азоту 

рослинами сповільнюється. Зазначене вище підтверджує необхідність удосконалення окремих 

елементів технології вирощування гірчиці білої для забезпечення високих врожаїв 

високоякісного насіння. 

Метою наших досліджень було вивчення особливостей формування продуктивності 

гірчиці білої залежно від фону живлення на чорноземних опідзолених середньосуглинкових 
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ґрунтах в умовах Правобережного Лісостепу України. Польові дослідження проводили 

протягом 2018–2019 рр. у 4-пільній сівозміні стаціонарного досліду Хмельницької державної 

сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля 

НААН. Дослідження проводили за наступною схемою: фон 1 – мінеральна система удобрення 

(N60Р60К60); фон 2 – органо-мінеральна система удобрення (солома попередника 5 т/га + N10 на 

тонну соломи + N30Р30К30). Облікова площа ділянок 40 м2, розміщення ділянок – систематичне 

повторність досліду – чотириразова. Чергування культур у сівозміні наступне: гірчиця біла, 

пшениця озима, соя, ячмінь ярий. Технологія вирощування гірчиці білої сорту Подолянка була 

загальноприйнята для зони Правобережного Лісостепу. 

У результаті проведених досліджень установлено, що максимальну продуктивність 

гірчиці білої було сформовано на фоні мінерального удобрення (рис.). 

 

  
Рис. Продуктивність агрофітоценозу гірчиці білої з 

алежно від фону живлення, середнє за 2018–2019 рр. 

 

На фоні мінерального удобрення із внесенням нітроамофоски (N60Р60К60) отримано 

урожайність насіння гірчиці білої на рівні 2,16 т/га. За органо-мінеральної системи удобрення, 

що передбачала внесення на фоні залишення соломи попередника (5 т/га) нітроамофоски у 

дозі N30Р30К30 та N10 на 1 т соломи установлено зниження урожайності насіння гірчиці білої у 

середньому за роки досліджень на 0,21 т/га. Відмічено також зниження показників структури 

врожаю гірчиці білої, зокрема: висоти рослин на 9,2 %, кількості і маси насіння з 1 рослини на 

7,2 і 16,1%відповідно, маси 100 насінин на 10,4 %. Таким чином, мінеральна система 

удобрення (N60Р60К60) забезпечила формування найвищої продуктивності гірчиці білої сорту 

Подолянка (2,16 т/га) на чорноземних опідзолених середньосуглинкових ґрунтах в умовах 

Правобережного Лісостепу України. 
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Україна є найбільшою європейською країною. Окрім того, її унікальність полягає у 

тому, що саме тут зосереджена чверть світових запасів чорнозему. Агропромисловий сектор 

розглядається як пріоритетний сектор національної економіки та драйвер майбутнього 

економічного зростання нашої держави. Україна вже є одним з найпотужнішим виробником 

зерна, ячменю, картоплі, цукру та рослинної олії. І щороку асортимент культур розширюється. 

Так, на території України динамічними темпами розвивається ринок нішевих культур [1]. 

Вирощування нішевих культур давно стало одним із популярних напрямів сільського 

господарства України, причому спробувати себе в цьому намагаються як і малі фермерські 

господарства, так і великі агрохолдинги. 

Привабливість даного сегменту ринку полягає у досить високій рентабельності, 

можливості диверсифікувати ризики виробництва та урізноманітнити сівозміну. Крім того, 

нішеве виробництво характеризується експортоорієнтованістю і здебільшого низьким рівнем 

конкуренції [2]. 

Однією із небагатьох перспективних нішевих сільськогосподарських культур є льон. У 

світовому землеробстві ця культура відома досить давно, однак впродовж останніх років 

майже забута вітчизняним агробізнесом. Вирощують у наших умовах як льон-довгунець, так 

льон кудряш (олійний). Льон-довгунець є прядильною сільськогосподарською культурою, у 

стеблах якої утворюється волокна з цінними технологічними властивостями, а саме гнучкістю, 

тонкістю і високою міцністю. Льон кудряш (олійний) є культурою, із якої отримують сировину 

для виробництва технічної олії. Також льон має особливе агротехнічне значення як найкращий 

попередник для озимих зернових. Окрім вказаного, матає попит насіння льону як корисна 

харчова дієтична добавка, а його макуха має у порівнянні з іншими високу кормову цінність 

[3]. 

Усереднена врожайність льону олійного за умови забезпечення належної, не дуже 

складної агротехніки вирощування, перебуває в межах 2-3 т/га. Для проростання насіння 

льону олійного необхідно всього лише 140 % вологи від маси насіння. Тобто, зовсім небагато. 

Цьому сприяє наявність своєрідного слизового шару у насінини, котрий буквально зачіплює 

крихти вологи у грунті і утримує їх [4]. 

Важливим є і те, що льон олійний – це досить холодостійка культура, насіння якої 

проростає вже за температури грунту +3 С°. Посіявши ж його за температури грунту від +7 С°, 

можна очікувати на появу сходів вже за 6-7 днів. При цьому посіви сходу олійного 

витримують короткотривале зниження температури до –5 Сo, а отже, нормально почуваються 

у мінливих ранньовесняних умовах вегетації [5]. 

Слід зазначити, що  вирощування олійного льону має ще цілу низку інших переваг: 

– можливість вирощування в різних природно-кліматичних зонах України; 

– стійкість до посухи. Коренева система льону характеризується безперервним ростом 

у глибину майже до кінця вегетації. Завдяки цьому рослина засвоює вологу із глибших шарів 

ґрунту і краще витримує посуху порівняно з іншими культурами; 

– зручність у сівозміні. Олійний льон є альтернативною культурою ярому ріпаку та 

соняшнику за розміщенням у сівозмінах. Короткий вегетаційний період дає змогу збирати 

льон наприкінці липня і використовувати його як гарного попередника для озимих зернових; 

– висока стійкість до обсипання та вилягання; 

– проста технологія вирощування та стійкість до хвороб і шкідників; 

– невибагливість до ґрунтів (можуть бути супіщані або суглинисті) [6]. 
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Насіння льону містить вітаміни E, D, B2, B3, B4, B5, B6, B9, бета-каротин, мінеральні 

речовини, токофероли, такі мікро- та мікроелементи,як кальцій, калій, залізо, магній, цинк, 

селен, алюміній, марганець, хром, нікель, мідь, бор, йод та ін. В насінні містяться вуглеводів 

– 12–26 %, ефірних олій 35–45 %, багатих ненасиченими жирними кислотами, слизові 

речовини – 12 %, білок – 20–33 %, органічні кислоти, ферменти. Проростки льону містять до 

1,5 % глікозиду лінамарину [7].  

Насіння льону – найбагатше джерело незамінних поліненасичених жирних кислот 

Омега-3, Омега-6 та Омега-9. Жоден продукт з звичайного раціону не містить такої кількості 

цих необхідних кислот. Білок високої біологічної активності, який міститься в насінні льону 

ідеально близький для людського організму. 

Відомо, що лляна олія з селеном є джерелом поліненасичених незамінних жирних 

кислот (ПНЖК) – 65–90 %, з яких 55–70 % припадає на ліноленову кислоту, яка належить до 

ПНЖК родини ω-3, і 10–20 % – на лінолеву кислоту, яка належить до ПНЖК родини ω-6 [8].  

Вчені багатьох країн світу досліджують насіння льону в лабораторіях і дійшли 

загального висновку, що насіння льону можна вважати продуктом, що оздоровлює організм. 

Отже, льон є перспективною нішевою культурою, яка характеризується цілою низкою 

переваг у вирощуванні та має високий попит в Україні та країнах ЄС. 
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Наука невпинно рухається вперед, не є винятком і сфера сільського господарства, де стала 

поява генетично модифікованих (ГМ) сортів рослин. Проте це поняття і досі залишається terra 

incognita не тільки для пересічного українця, а й для багатьох фахівців у сфері сільського 

господарства і часто викликає дискусії. ГМ, або трансгенні рослини – це рослини, генетичний 

матеріал (послідовність ДНК) яких було штучно змінено [1]. 

Перші трансгенні продукти почала виробляти американська корпорація «Монсанто» і у 

1988 році вони вже були на світовому ринку. Сьогодні трансгенні продукти харчування 

виготовляють декілька основних корпорацій: «Монсанто», «AgrEvo», «Aventis», «Novartis», 

«Du Pont». Вони мають свої представництва в багатьох країнах всіх континентів. Сьогодні 

розроблено більше 120 видів ГМО. Найближчим часом на ринок надійдуть інші ГМ овочі, 

зокрема, капуста білоголова і брокколі, морква, цикорій, баклажани, салат, перець, горох, кавун, 

а також ячмінь, пшениця, малина та ін. 

По класичній селекції, причому, не лише українській, а й світовій, стандарт створення 

сорту – 10-15 і більше років, але, зрозуміло, що в кожного є прагнення пришвидшити цей процес. 

Селекціонери досягають мети по-різному. Наші іноземні колеги розміщують свої дослідні посіви 

в Аргентині, Чилі, де є можливість одержувати кілька врожаїв на рік. Є досвід, причому навіть в 

Україні, використання так званих грінхаузів, де створюється штучний клімат, тут процес селекції 

прискорюється в геометричній прогресії, оскільки, чим більше ви закладаєте одночасно лінійок 

дослідів, тим більше результатів можете одержати за короткий проміжок часу. Реальний термін 

створення сорту, якщо вихідний матеріал вже був, становить 5-7 років. Але не можна забувати ще 

й про те, що для того, аби гібрид увійшов в обіг, обов’язковими є випробування та державна 

реєстрація, який необхідний для того, щоб визначити чи придатний цей сорт для використання в 

Україні. На цю процедуру йде, як мінімум, 2-3 роки [2]. 

Для інтенсифікації селекції ефективним є використання таких біотехнологічних методів, 

як культура ізольованих тканин, клітин і органів рослин та генна інженерія. Вони дають 

можливість за короткий термін створити та розмножити цінний високопродуктивний матеріал, 

гетерозисні гібриди та сорти. З їх допомогою поліпшення ознак може проходити на рівні 

індивідуального гену. Окремі гени, які визначають певну ознаку, можуть бути введені або 

модифіковані в генотипі рослини. За рахунок використання вище перелічених методів 

досягаються наступні напрями: 1) підвищення вмісту білка і незамінних амінокислот у продукції 

с.-г. рослин, що призводить до створення так званих ГМО, насамперед трансгенних рослин; 2) 

отримання бактеріальних добрив (азотфіксуючих бактерій), біопестицидів; 3) створення сортів і 

гібридів культурних рослин, стійких до хвороб, шкідників. Так, у США вирощують рослини 

томатів, картоплі, бавовнику, що набули стійкості до комах; рослини томатів, картоплі, стійкі до 

патогенних вірусів. Отримано сорти рослин, стійких до гербіцидів суцільної дії, що значно 

полегшує боротьбу з бур'янами і здешевлює технологію вирощування [3]. 

Зрозуміло, що методи створення ГМО бувають різними, і наразі найчастіше 

використовують метод так званої агробактеріальної трансформації. Агробактерії – 

паличкоподібні (циліндричні) бактерії, що живуть у ґрунті. Внаслідок пошкоджень вони здатні 

проникати до коренів, уражуючи понад 1000 видів рослин і спричиняючи утворення пухлин на 

корінні. Ця хвороба, відома під назвою бактеріальний рак коренів (кореневий рак), характерна для 

багатьох с.-г. культур – соняшнику, буряків, моркви, томатів, винограду, низки плодових та 

ягідних. Агробактерія «трансформує» клітину кореня рослини, тобто вбудовує частину своєї Ті-

плазміди (невелика кільцеподібна молекула ДНК) у ядро рослинної клітини. Плазміда містить 

ділянку, що відповідає за синтез рослинних гормонів, а підвищений їх рівень, власне, і спричиняє 
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появу пухлин. На наступному етапі застосовують антибіотик або гербіцид, завдяки якому 

вибраковуються клітини, що не були успішно трансформовані. З решти клітин відтворюють 

цілісний організм рослини, який вже є ГМО [4]. 

Послідовності, що вбудовують у плазміду, можуть бути різними. Наприклад, створено так 

званий «золотий рис», що містить попередник вітаміну А і може бути дуже цінним для країн, де 

спостерігається дефіцит цього вітаміну. Деякі культури модифіковані таким чином, що 

проявляють стійкість до дії гербіцидів (кукурудза, ріпак, цукровий буряк тощо). У США 

вирощують картоплю, що не хворіє на фітофтороз. Методами агробактеріальної трансформації 

створено петунії з жовтим забарвленням квіток, блакитні та фіолетові гвоздики. Тобто простір для 

фантазії величезний [5]. 

Крім того, в останні роки популярності набувають методи цілеспрямованого редагування 

геному, зокрема, найбільш прогресивним є технологія CRISPR/Cas9. За допомогою так званої 

гідової РНК в геномі визначається точне місце, а фермент Cas9 «розрізає» ланцюжок ДНК. 

Гомологічна рекомбінація, що відбувається за наявності матриці – ДНК, яка є ідентичною до 

ділянки, де стався розрив. У місці розриву частина нуклеотидів видаляються, потім матриця 

зшивається з кінцями розриву і надалі відбувається добудовування і відновлення ланцюга. Такий 

метод дуже точний, і відновлена ділянка за своєю послідовністю повністю збігається з ділянкою 

ДНК до розриву. Зокрема, цим методом вже модифіковані кукурудза, соя, пшениця, томати, 

соняшник, які мають підвищену врожайність; печериці, що менше темніють при механічному 

травмуванні; рижій із підвищеним вмістом олії в насінні тощо [6]. 

На сьогодні в Україні інформація про реєстрацію ГМО сортів с.-г. рослин у відкритій 

системі на сайті профільного Міністерства відсутня. Тому, використання сортів с.-г. культур, 

створених на основі ГМО, у відкритих системах є незаконним [1, 2]. 

Однак, розглядаючи використання біотехнологічних методів у розв’язанні продовольчої 

проблеми, варто враховувати потенційну можливість вивільнення ГМО, здатних негативно 

вплинути на здоров’я людини в умовах неконтрольованої генно-інженерної діяльності. З огляду 

на це у більшості країн світу харчові продукти, зроблені з використанням ГМО, підлягають 

реєстрації, ретельному контролю та маркуванню [5, 6]. 

Перевірити наявність ГМО в складі насіння можливо, перевіривши його в лабораторії, що 

акредитована на визначення наявності або відсутності ГМО. 

Зрозуміло, що проведення належного рівня моніторингу ГМО без наявності відповідних 

аналітичних методів аналізу неможливе. Тому закономірно, що розробці сучасних 

високочутливих діагностик вітчизняного виробництва, які б дали змогу повною мірою 

забезпечити контроль за поширенням ГМО в країні, приділяють дуже велику увагу. 
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Гречка - основна круп'яна культура. Гречана крупа має добрі смакові, поживні та 

дієтичні якості, її цінність визначається складом білкового комплексу. Гречана крупа займає 

перше місце за поживністю серед круп. Вона містить більше вітамінів (В1 В2, В6, Р), 

мінеральних речовин багатих на залізо, фосфор, калій магній, мідь, цинк, йод, нікель, кобальт. 

Органічні кислоти (лимонна, яблучна, щавлева, малеїнова) сприяють кращому засвоєнню їжі. 

У 2020 році посівні площі гречки по Україні становили 81,6 тис.га, а в Сумській області 

7,5 тис.га. Урожайність гречки відповідно по Україні, за останні три роки 13,3 ц/га, а в 

Сумській області 15,5 ц/га. 

Середньостатистичний житель України споживає близько 9 кг круп на рік. Щоб 

забезпечити потреби українців гречаною крупою власного виробництва потрібно засівати 

гречкою 110-120 тисяч гектарів на Україні, а також збільшити посівні площі на Сумщині. 

Рентабельність виробництва гречки в 2020 році (попередні розрахунки Інституту 

аграрної економіки НААН України), становить 63 %, це найвищий показник серед всіх 

зернових культур 

Враховуючи ситуацію, що складається на продовольчому ринку сьогодні та пропозиції 

її розвитку на перспективу, питання збільшення обсягів виробництва гречки набуває 

особливої актуальності.  

Одним із шляхів збільшення врожаю цієї культури є впровадження у виробництво 

високоефективної конкурентноспроможної технології вирощування, яка б забезпечила 

максимальну реалізацію потенціалу сучасних сортів гречки. На Сумщині рекомендовано 

сорти Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН: Сумчанка, Крупинка, 

Ювілейна 100, Ярославна, Селяночка, Слабожанка, Сімка, які відповідають найбільш повно 

ґрунтово-кліматичним умовам даного регіону. Вдосконалення технології вирощування гречки 

здійснюється пошуком шляхів ресурсо- та енергозбереження за значного збільшення 

виробництва зерна придатного для дитячого та дієтичного харчування. Особливе місце в 

технології вирощування займає органічна гречка. 

Під гречку сучасна інноваційна система обробітку ґрунту повинна включати не тільки 

заходи, спрямовані на створення сприятливих водно-фізичних показників в посівному шарі, а 

й був би спрямований на інтенсивну боротьбу з бур`янами. 

Добрива є одним з найефективніших та швидкодіючих факторів підвищення 

врожайності пшениці і поліпшення якості зерна. Удобрення гречки слід проводити в два 

прийоми: основне та припосівне. Крім мінеральних добрива (NPK) під гречку вносять 

біопрепарати, мікродобрива, регулятори росту, що дає позитивний результат на врожайність. 

Способи, строки сівби, норми висіву зумовлюються конкретними ґрунтово-

кліматичними умовами, ступінню окультуреності поля та організаційні можливості 

господарства. 

Догляд за посівами – складова частина інноваційного технологічного комплексу 

вирощування гречки. Його слід проводити своєчасно і високоякісно з урахуванням ґрунтово-

кліматичних умов аби створити найкращі умови для появи дружних сходів і доброго розвитку 

рослин. Формування повноцінного врожаю гречки як перехреснозапильної ентомофільної 

культури відбувається при достатній кількості бджіл. 

Збирати врожай гречки починають коли на рослинах побуріє 75-80 % плодів, 

роздільним способом. Для запобігання втрат зерна і його обрушення зменшують частоту 

обертання барабана до 450-500 об/хв. 
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Як свідчить практика, формування високоприбуткових посівів гречки можливо лише 

за умов раціонального використання засобів, високої технологічної дисципліни, що 

створюють оптимальне середовище для функціонування агрофітоценозів.    
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Соціальною перевагою органічного сільського господарства, є те, що воно має високий 

потенціал для забезпечення життєдіяльності сільського населення і пожвавлення роботи 

дрібних фермерських господарств. Разом зі зростанням органічного сектора зростатиме і 

працевлаштування місцевого населення, оскільки органічне землеробство менш механізоване 

і потребує, як правило, більше ручної праці. Як результат, органічне виробництво може стати 

ефективним інструментом збереження традиційних знань ведення господарства у кожному 

регіоні, а також зменшення міграції сільського населення до мегаполісів [1]. 

Основні переваги виробництва органічних продуктів: 

1) Сприяє збереженню природного середовища в процесі виробництва; 

2) Сприяє збереженню та відновленню біорізноманіття в агроландшафтах; 

3) Сприяє збереженню та відтворенню родючості грунтів; 

4) Оберігає від забруднення природні води; 

5) Не використовують жодних пестицидів, гербіцидів, фунгіцидів, хімічно- 

синтезованих добрив; 

6) Не використовується жодних ГМО та їх похідних; 

7) Органічним продуктам властивий високий вміст вітамінів та мінералів, 

виражений природний запах та смак; 

8) Покращення добробуту сільського населення внаслідок диверсифікації 

діяльності; 

9) Підвищення зайнятості та розвитку сільських територій; 

10) Підвищення конкурентоспроможності виробників на внутрішньому і 

зовнішньому ринках; 

11) Зростання грошових заощаджень виробників, оскільки немає необхідності 

купувати дорогі синтетичні пестициди та добрива; 

12) Ресурсозбереження та зменшення енергоємності сільськогосподарського 

виробництва.[1] 

В останні роки держава прийняла ряд законодавчих актів, які регулюють ведення 

органічного землеробства в Україні. Зокрема, ЗАКОН УКРАЇНИ « Про основні принципи та 

вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»[4]. 

Велику роль в контролі за виробництвом органічної сільськогосподарської продукції 

покладено на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів [3]. Проте необхідно зазначити, що поки в Україні не розроблені відповідні 

підзаконні акти, вітчизняні виробники проходять процедуру органічної сертифікації свого 

виробництва за діючими міжнародними стандартами, частіше за все – це норми 

Європейського Союзу. 

Провідну роль у формуванні стандартів та міжнародній акредитації установ, що 

займаються сертифікацією органічної продукції на відповідність цим стандартам, відіграє 

Міжнародна федерація органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) – міжнародна 

неурядова організація. Ще в 1980 році Федерація сформулювала перші “Базові стандарти 

IFOAM щодо органічного виробництва і переробки”, а згодом почала здійснювати оцінку 

сертифікаційних установ на врахування ними зазначених базових стандартів, використовуючи 

для цього розроблений нею “Акредитаційний критерій IFOAM”. 

Сьогодні ці базові стандарти та акредитаційний критерій, що були удосконалені в 

результаті тривалих та інтенсивних консультацій, широко визнані в світі, зокрема 

зареєстровані як “Міжнародні стандарти ISO”. Базові стандарти IFOAM фактично виконують 
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функцію “стандартів для стандартів”, дозволяючи різні варіації, і тому покладені в основу 

як багатьох стандартів у приватному секторі, так і державного регулювання в різних країнах, 

зокрема Директиви ЄС №834/2007 [3]. 

Наприкінці 2015 р. Міністерство аграрної політики та продовольства України своїм 

наказом № 495 від 25 грудня 2015 р. (зареєстрований Мінюстом 19.01.2016 р. за №99/28229) 

затвердило державний логотип для органічної продукції (сировини) та відповідний його 

технічний опис. 

Незважаючи на те, що вже є в Україні державний логотип, 

вітчизняні виробники не можуть його використовувати на 

маркуванні продукції. Адже відсутні відповідні підзаконні акти та 

державні стандарти органічного виробництва, виконання яких 

дозволило б виробникам використовувати державний логотип для 

органічних продуктів[3]. 

Висновки. 

Розвиток органічного землеробства в Україні гальмується 

через: 

1. Недосконале законодавство та відсутність підзаконних актів; 

2. Висока вартість сертифікації для середнього і малого бізнесу; 

3. Недостатня державна підтримка виробників органічної продукції середнього і 

малого бізнесу; 

4. Недостатня пропаганда здорового харчування на державному рівні; 

5. Практично відсутнє вітчизняне виробництво «добрив, меліорантів, матеріалів 

мікробіологічного, рослинного чи тваринного походження та інших речовин, що 

застосовуються для підвищення родючості ґрунтів та урожайності сільськогосподарських 

культур, для поліпшення якості рослинницької продукції, які розщеплюються біологічно, за 

умови що вони внесені до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється 

використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у 

гранично допустимих кількостях» [6,ст.18] 

6. Недостатня кількість високоурожайних сортів і гібридів сільськогосподарських 

культур, стійких до пораження хворобами та шкідниками. 
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Генетично модифікований організм (ГМО) – організм, генотип якого було змінено 

за допомогою методів генної інженерії. Генетична модифікація відрізняється від природного 

та штучного мутагенезу саме направленою зміною генотипу. При цьому генетичний матеріал 

переносять з одного організму в інший, використовуючи технологію рекомбінантних ДНК. 

Якщо при цьому ДНК, яку переносять, походить з іншого виду, отримані організми називають 

транс генними [1]. 

Генетично модифіковані рослини – це рослини, ДНК яких модифіковане шляхом 

застосування генетично-інженерних методів. Основною ціллю створення ГМ-рослин є 

представлення нових сортів із специфічними ознаками, які не притаманні для рослин цього 

виду. Прикладом таких ознак можуть бути стійкість до різного роду гербіцидів, шкідників, 

стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища (солестійкість, посухостійкість 

тощо) чи набуття нових якостей харчового значення[2]. 

Перше повідомлення про успішне створення ГМ - рослини з'явилося у 1983 році, де 

описувалось перенесення гену стійкості до комах у рослини тютюн. Першими ГМ - 

рослинами, дозволеними для харчування людини, були FlavrSavr томати, створені 

каліфорнійською компанією Calgene. Формально, в Україні заборонені ГМ-рослини, а харчова 

продукція має бути перевірена на відсутність продуктів ГМО і промаркована. Маркування ГМ 

- рослин запроваджено в Китаї, Австралії, Ізраїлі, Бразилії та деяких країнах Євросоюзу. У 

Канаді, США, Аргентині, ПАР маркування генного модифікування є добровільним [4]. 

В яких продуктах харчування в наш час зустрічається ГМО? 

 Сільськогосподарські культури: помідори, соя, кукурудза, картопля, цукровий 

буряк, бавовна, суниці, ріпак, кабачки, цикорій, пшениця. Все насіння, що вирощують у нас 

чи імпортують, проходить тест на наявність векторів-переносників генів інтересу. В той же 

час, за науковими даними сільського господарства, обсяг ГМО сої в Україні може сягати від 

кількох десятків до 80 %, а цукровий буряк ледь не весь є генетично модифікованим. І триває 

це розведення ГМО з часів, коли жодних тестів не було[3]. 

 Інгредієнти: ГМ - соя може входити до різних сортів хліба, міститися у продуктах 

дитячого харчування, продуктах швидкого приготування, м'ясних продуктах (наприклад, у 

вареній ковбасі), борошні, цукерках, морозиві, печиві, маргарині, шоколаді, всіляких соусах, 

соєвому молоці тощо; ГМ - кукурудза може входити до складу продуктів швидкого 

приготування, супів, соусів, приправ, чіпсів, жувальних гумок тощо. 

 Домішки та ароматизатори, які додаються в каші, безалкогольні напої, дитяче 

харчування та продукти для схуднення. 

Біотехнології можуть вирішити багато викликів сучасного людства: відсутність 

поживної їжі, земель, забруднення довкілля, зміни клімату та ризики неврожаїв.  Рослини 

ГМО: 

 стійкіші до хвороб та шкідників; 

 стійкі до дії гербіцидів, а, отже, і бур’янів; 

 більш поживні: містять більше вітамінів чи корисних олій; 

 продуктивніші через стійкість до посухи чи морозів; 

 здатні рости там, де звичайні рослини не виживають (наприклад, в Африці); 

 з них можна виробляти компоненти вакцин чи гормони; 

 вони більш привабливі на вигляд і краще зберігаються, що зменшить втрати 

продуктів; 
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  містять значно менше пестицидів, ніж «природні» овочі та фрукти через те, що 

після генної модифікації можуть ефективніше опиратися шкідникам та хворобам; 

 зменшують кількість вуглекислого газу в повітрі. Наприклад, науковці із Salk 

Institute (США) планують розробити ГМ - рослини, що будуть ефективніше переробляти 

вуглекислий газ з повітря на інертну речовину суберин, і тим самим зменшувати парниковий 

ефект на планеті[4]. 

Чи є загроза здоров'ю людини при використанні ГМО? Дослідження впливу ГМО на 

організм людини ще не повністю вивчено, але експерти стверджують, що результати впливу 

ГМО - продуктів можуть позначитися на здоров'ї людини набагато серйозніше, ніж 

Чорнобиль. Окрім того, є небезпека, що ген "стійкості" до антибіотиків (потужного засобу 

боротьби із хворобами) потрапить у навколишнє середовище і хвороботворні мікроби не 

реагуватимуть на антибіотики, що є прямою загрозою здоров'ю людини. Запилення рослин з 

ГМО поширюється в радіусі до 4 км на всі культури, які знаходяться поряд. А усі ГМ - 

культури є безплідними (у першому або другому поколінні) і не дають життєздатного насіння. 

З 1983 року  використання ГМО широко обговорюється у засобах масової інформації. 

Полеміка розгорнулася навколо застосування створених за допомогою генної інженерії 

продуктів харчування: чи корисне використання ГМО - продуктів? Чи безпечне? Чи шкодить 

здоров’ю та Землі? Однозначної відповіді немає. Кожен з нас повинен вирішити це питання 

на свій розсуд. 

 

Список використаної літератури: 

1. Мельничук С.Д. Генетично модифіковані організми в аграрному секторі 

України//Посібник Українського хлібороба: Одеса, 2009р. 

2. Пономарьов П.Х. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти 

вироблені з її використанням: навчальний посібник / П.Х.Пономарьов, І.В.Донцова – К.:Центр 

учбової літератури, 2009.-126с. 

3. Сиволап Ю. Генна інженерія – ключовий напрям сучасної біотехнології//Пропозиція, 

2009,№1. с.60-63. 

4. Турбєрн Фагерстрьом ГМО: боротьба з неіснуючим «демоном» триває? 

//Пропозиція, 2011,№9,с. 58-59. 

 

  

https://www.nature.com/articles/hortres201616
http://www.sandiegouniontribune.com/business/biotech/sd-me-salk-climate-20171117-story.html


46 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ. 

ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ ЗА ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

Силка Ю. В., студентка 

Науковий керівник  – Єзерковська Л.В., к. с.-г. н. 

Білоцерківський національний аграрний університет, 

e-mail: silkenia6636@gmail.com, zemlerobstvo_@ukr.net 

 

Забруднення навколишнього природного середовища є однією із гострих проблем як у 

світі, так і в Україні. Господарська діяльність людини завжди пов’язана зі зміною природніх 

процесів та в більшості випадків негативно впливає на довкілля. Зокрема, 

сільськогосподарська діяльність та застосування інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур обумовлює виснаження екосистем та втрати біологічного 

різноманіття. 

Нераціональне землекористування і ведення сільського господарства без врахування 

необхідності відновлення ґрунтового покриву призвело до деградації та зниження родючості 

ґрунтів. Близько 90 % орних земель в Україні зазнають різного ступеня деградації, відповідно 

до результатів Держкомзему України. Втрати органічної частини становлять 0,6 - 1 т/га 

кожного року, що обумовило зниження вмісту гумусу. Як наслідок, такі підходи ведення 

сільськогосподарської діяльності сприяли розвитку незворотних процесів, які зумовлюють 

екологічну кризу. Застосування інтенсивних технологій та розвиток екологічної загрози, 

спонукає науковців, виробників до розробки альтернативних методів ведення землеробства, 

яке покращує та відновлює екологічну складову. Один з шляхів вирішення екологічних 

проблем є запровадження органічного землеробства [1]. 

Слід відмітити за загальною площею сільськогосподарських земель, що в результаті 

сертифікаційного процесу набули статусу «органічні» Україна займає 11-те місце серед країн 

Європи та 20 у світі. У східноєвропейському регіоні за обсягами сертифікованої площі 

органічної ріллі Україна посідає одне з провідних місць. Близько половини 

сільськогосподарських угідь України, сертифікованих відповідно до вимог органічного 

виробництва, зайняті під вирощуванням таких культур: зернові (45,4 %), олійні культури 

понад 18 % і ще 5,3 % бобові. Овочеві культури займають 1,6 % (10 місце) та фрукти - 0,7 %.[5, 

9], доволі стрімко почав розвиватися напрямок виробництва органічних ягід в Україні, а саме 

– вирощування малини, лохини, ожини. 

В останні роки Україна є потужним постачальником органічної продукції. Споживчий 

попит на органічну продукцію в основному зосереджений в економічно розвинених країнах, 

оскільки така продукція є дорожчою, ніж звичайна, враховуючи вищу собівартість її 

виробництва та переробки. 

У ході наукових досліджень відзначено [2; 3], що запровадження органічного 

виробництва має низку переваг, порівняно з традиційним, зокрема аналізуючи екологічні, 

економічні і соціальні його аспекти. Економічні обумовлюють зростання прибутку та 

підвищення конкурентоздатності. Екологічні переваги сприяють збереженню навколишнього 

середовища. Соціальні переваги базуються на забезпеченні ринку, якісною та корисною 

продукцією, що є безпечною. 

При цьому у розвитку органічного виробництва в Україні існує ряд стримуючих 

факторів, які гальмують подальший розвиток даного сегменту аграрного сектору, зокрема – 

недосконалий науковий супровід  органічного виробництва. Тому метою наших досліджень 

було удосконалення елементів технології вирощування гречки за органічного землеробства. 

Дослідження проведено у 2019-2020 рр. на дослідному полі Навчального виробничого 

центру (НВЦ) Білоцерківського національного аграрного університету (БНАУ). 

У зазначених  дослідженнях на матеріалі культури гречки було досліджено такі 

допоміжні продукти: Контроль (без добрив); Гумісол; Гумат калію +мікроелементи. 

mailto:silkenia6636@gmail.com
mailto:zemlerobstvo_@ukr.net


47 

Усі види мікродобрив занесені до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для 

використання в Україні, а також до Переліку допоміжних продуктів для використання в 

органічному виробництві з врахуванням вимог стандарту міжнародних акредитованих органів 

сертифікації з органічного виробництва та переробки, що є еквівалентним регламентам ЄС № 

834/2007 та № 889/2008. 

Характеризуючи врожайність культури за застосування технології з використанням 

досліджуваних препаратів, було з’ясовано, що врожайність коливалась у межах 0,92 – 2,9 т/га. 

Застосування технології з використанням допоміжних продуктів в органічному виробництві 

свідчить про підвищення врожайності гречки на 1,88 т/га, порівняно з контрольними 

ділянками. А максимальний рівень врожайності отримали за застосування гумату калію з 

мікроелементами 2,9 т/га.  
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Для цілорічної експлуатації об’єктів штучного клімату необхідні глибокі теоретичні і 

експериментальні розробки, які дозволяють значно знизити затрати енергії і ресурсів при 

вирощуванні рослин в єдиному зв’язку з польовими умовами. В більшості селекцентрів ФСК 

з природнім освітленням (теплиці, оранжереї) в осінньо – зимовий період тривалий час не 

використовуються із-за необхідності великих енергозатрат на обігріві освітлення, і , в той же 

час надлишок тепла через тепличний ефект у весняно-літній час, примушує роботи з 

рослинами переносити в поле. При тривалому використанні субстратів, як відмічає Є. І. 

Єрмаков, в них нагромаджується значна кількість кореневих залишків, шкідливих речовин і 

фітопатогенів, що сприяє зниженню продуктивності рослин. Для усунення цього небажаного 

явища потребується розробка екологічно чистих прийомів відновлення рівня їх родючості [1. 

с.34]. Активна громадська діяльність людини, на думку В. І. Вернадський, багатократно 

прискорює еволюційні процеси на планеті. В штучному кліматі його діяльність набуває 

революційних процесів. На відмінну від польових умов, де вивчення зв’язків в системі грунт-

рослина-погода дає відповідь на питання про розробку моделі родючості і використання 

сільськогосподарських угідь із складної структури ґрунтового покриву, що в кінцевому 

результаті визначає тенденції ґрунтового родючості, в РАЕС пізнання і керування механізмів 

родючості грунту багато в чому визначить успіх селекційної практики і значно підвищить 

рентабельність його використання. 

Досліди були проведені в Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла в 

фітотронно-селекційному комплексі (ФСК). Загальна корисна площа складає близько 5500м. 

ФСК представлений трьома ґрунтовими оранжереями по 188м2 кожна і двома теплицями. 

Одна з них (стелажна) призначена для вирощування рослин озимих культур в монолітах, 

відібраних у виробничих умовах для прогнозування ходу перезимівлі та після 

проморожування в морозильних камерах. В другій (ґрунтовій) теплиці проводяться 

дослідження, пов'язані з проблемами стійкості пшениці до фітопатологічних захворювань і 

створенням стійкого до них вихідного матеріалу для подальшої селекції. Проблеми засолення 

|ґрунтів і захворюваності рослин в зв’язку з відсутністю сівозмін є загальними для всіх об’єктів 

ФСК. Для знищення патогенних організмів в ґрунті проводять стерилізацію парою і хімічними 

речовинами (хлорпікрином і метилбромідом). Для боротьби із заселенням ґрунту, поряд з 

іншими агротехнічними заходами, проводять промивання або висівають такі рослини, які 

поглинають накопиченні солі [2. c.45]. З метою зняття ґрунтовтоми вирощували лікарські 

тропічні культури(алое деревовидне та каланхое пірчасте). 

Дослідження з алое деревовидним було розпочато з відбору маточних кімнатних 

рослин. Рослини пересаджували у вегетаційні посудини об’ємом по 5 л. із розрахунку одна 

рослина на посудину. Посудину набивали за методикою, розробленою для вирощування 

зернових колосових культур. Хороший догляд за такими рослинами сприяв одержанню 

«діток», інтенсивній появі яких сприяло збудження нижніх листків, оголюючи стебло. Такі 

«дітки» підсушували при кімнатній температурі на протязі 6-10 днів, а потім висаджували в 

грунт при рясному поливанні. Нами було одержано більше 50 кг лікарської сировини, яка була 

доставлена в Інститут лікарських рослин для проведення ними методичних досліджень.  
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Із п’яти рослин коланхое пірчастого, одержаних тоді в Інституті лікарських рослин (с. 

Березоточа Полтавської обл..) ми до осені 2020 року мали більше 100 рослин. Розмноження 

рослин проводили розсадою із листків, які обривали з маточних рослин і розкладали в посівні 

ящики і вегетаційні посудини, присипаючи їх ґрунтом так, щоб краї листків були занурені в 

ґрунт на глибину 2 см. Вирощування його в умовах зовнішніх кліматичних камер літньої пори, 

коли температура повітря досягає 450 С, не сприяє їхньому нормальному росту і розвитку. 

Внесення різних норм біогумусу, від 100 до 500 г на посудину сприяло збільшенню наземної 

маси. Суттєве збільшення наземної маси відзначається після внесення 200 г і більше біогумусу 

на посудину, порівняно з контролями, однак між собою рослини, вирощені на різних нормах 

внесеного біогумусу не відрізняються за цим показником.  

Таким чином, для вирощування алое деревовидного і коланхое пірчастого в умовах 

ФСК немає потреби підтримувати оптимальні світло-температурні умови, тобто є можливість 

вирощування його без затрат електроенергії. Єдиною і необхідною умовою є підтримання 

температури теплоносія до такого рівня, який сприяв би нормальній зимівлі цим рослинам, 

підтримувати температуру повітря не нижче +50 С.Для підвищення рентабельності 

фітотронно-селекційних комплексів, особливо об’єктів штучного клімату із зовнішнім 

освітленням, необхідно вирощувати у весняно-літньо-осінній періоди без затрати 

електроенергії особливо цінні лікарські тропічні культури. Вирощування особливо цінної 

лікарської сировини сприяє і покращенню родючості ґрунту через впровадження 

культурозміни. 
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Точне землеробство - це новітній метод в сільському господарстві, в якому 

використовуються IT технології для покращення якості врожаю. Також передбачається 

використання GPS технологій, квадрокоптерів, супутників для того, щоб мати точні данні 

дистанційного зондування і їх використання. Ці данні мають вигляд фото або 

відеозображення, це дозволить  спостерігати за станом ґрунтів та врожаїв. Точне землеробство 

все більше починають використовувати аграрії, тому що воно допомагає зменшити витрати, 

збільшити врожайність та саме важливе покращити навколишнє середовище. 

На теперішній стан науково-технічні відкриття  полегшують життя фермера та 

дозволяють як найшвидше вирішувати складні задачі та проблеми. Для цього треба 

використовувати базові технології: 

 технологія змінних норм - це методика, чи будь-який інша технологія, яка дозволяє 

фермерам контролювати кількість вкладених ресурсів, що застосовуються в межах певного 

господарства; 

 відбір проб ґрунту за допомогою GPS - ця методика полягає у відборі проб ґрунту з 

різних частин поля, для  перевірки складу поживних речовин, хімічного складу, рівня ph в 

землі та інших показників для гарної врожайності. Зібрані дані використовують для 

розрахунку змінної норми для оптимізації посіву та добрив; 

 комп'ютерні програми - використання таких технологій дозволить скласти карт 

полів, зробити аналізи врожайності, технологічні плани господарства, визначення точної 

кількості ресурсів, котрі необхідно застосовувати, та інше; 

 технологія дистанційного зондування - така методика допоможе визначити фактори, 

що можуть викликати стрес у врожаю в певний час для того, щоб оцінити кількість вологи в 

ґрунті. Такі дані можна отримати за допомогою дронів чи супутників. 

Ці всі та багато інших технологій застосовуються в точному землеробстві. 

Також перспективи в розвитку СТЗ набирає швидкість дистанційне керування 

комбайнами та тракторами. Зараз такий метод керування транспортом в сільському 

господарстві допомагає економити на людських та фінансових ресурсах. Буде менше 

огрішностей так як фактор людської неуважності за кермом  зникає при використанні 

дистанційного керування, але цей процес потребує контролю з спеціального обладнання, де 

весь процес демонструється в теперішньому часі.  

Розвиток точного землеробства не стоїть на місці, кожен день тисячі людей працюють 

над його вдосконаленням, над вдосконаленням GPS та комп'ютерних технологій. Все для того, 

щоб покращити людське життя, зберегти навколишнє середовище, збільшити врожайність так, 

щоб не нашкодити землі та людському життю.    
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Сучасним інноваційним методом ведення сільськогосподарського виробництва в 

Україні є застосування системи точного землеробства, яка передбачає використання новітніх 

засобів спрямованих на підвищення врожайності та покращення якості вирощеної продукції. 

Суть даної системи полягає в тому, що всі технологічні операції, які використовуються в 

технології вирощування певної культури, проводяться залежно від її реальних потреб. Ці 

потреби можуть бути визначені за допомогою сучасних геоінформаційних систем, які 

включають космічну зйомку, причому засоби обробки диференціюються в межах 

елементарних ділянок поля [1]. 

Згідно із оцінками аграрних експертів (Інформаційно-аналітичний портал АПК 

України), наразі в Україні окремі елементи точного землеробства застосовуються приблизно 

на 20-30% оброблюваних площ (близько 8 млн га) та постійно збільшуються. Причому 

більший відсоток задіяних площ припадає на агрохолдинги, які використовують елементи 

точного землеробства на 50% площ — при внесенні ЗЗР, 42% площ — при рухові агрегатів, і 

лише по 4% площ — при посіві та внесенні мінеральних добрив. В той же час для порівняння 

в США майже 80% аграріїв використовують ті чи інші елементи точного землеробства при 

вирощуванні більшості сільськогосподарських культур. 

Тому запровадження елементів системи точного землеробства в сільськогосподарських 

підприємствах України наразі є дуже актуальним та важливим питанням. 

В межах нашого наукового дослідження було проведено аналіз стану та перспектив 

розвитку точного землеробства в ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» Маріупольського району 

Донецької області, що входить до складу HarvEast Holding. 

Не дивлячись на те, що сільськогосподарські угіддя даного агропідприємства 

розташовані в зоні ризикованого землеробства, врожайність культур знаходиться на досить 

високому рівні завдяки запровадженню новітніх агротехнологій та впровадженню з 2017 року 

системи зрошення. Основними елементами, які запроваджуються в господарстві є: зокрема: 

технологія відключення секцій сівалок та форсунок обприскувачів на перекритті оброблених 

площ, системи автоматичного підрулювання («автопілоти») та автоматичної оптимізації 

маневру розвороту на тракторах, локальне внесення мінеральних добрив, аеромоніторинг 

стану посівів квадрокоптерами, тощо. Також HarvEast активно працює над впровадженням 

контролю та моніторингу внесення пестицидів – як при посіві, так і обприскуванні. На 

причіпне обладнання ставляться додаткові датчики, які показують, яким чином вносяться під 

час польових робіт ті чи інші матеріали – чи не порушується норма, чи немає збоїв із тиском, 

пропусків або подвійного внесення препаратів, тощо. Все це відправляється на віддалений 

сервер і фахівці можуть у режимі реального часу дивитися яким чином було виконане те, чи 

інше польове завдання. При виявленні проблем на конкретну ситуацію можна доволі швидко 

зреагувати і виправити її [2]. 

Агрохолдинг також втілює системи метеомоніторингу, встановлює датчики вологості 

та метеодатчики. Таким чином слідкує за зволоженістю ґрунту і можливістю опадів. 

Приміром, на територіях під зрошенням це допомагає розуміти динаміку вологи в грунті та 

оптимізувати витрати на полив полів. 

Таким чином, підприємство ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» Маріупольського району 

Донецької області є яскравим прикладом запровадження системи точного землеробства саме 
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в зоні ризикованого землеробства, на основі якого можна оцінити можливість запровадження 

вказаних елементів у інших господарствах регіону. 
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У наш час дуже стрімко розвиваются технології доповненої реальності, які можуть бути 

використані у багатьох галузях. Доповнена реальність змінює не тільки індустрію 

комп'ютерних ігор. Серед потенційних галузей, у яких віртуальна реальність може стати 

основним провідником інновацій є й сільське господарство. Ці технології можна 

використовувати для аналізу ґрунту, рослин. Так, як однією з нагальних проблем фермерства 

являются шкідники та бур’яни, то потенційні можливості використання доповненої реальності 

в сільському господарстві — це система пошуку шкідників та бур’янів. Сучасні системи 

можуть навіть визначати вид бур’яну або шкідника. 

Існує два варіанти впровадження технології доповненої реальності: за допомогою 

спеціальних окулярів, або смартфона чи планшета. 

У деяких смартфонах є дві камери: одна із них передає теплові зображення, а інша — 

об'ємні. В ґрунті встановлюються датчики, які передають на камери інформацію. Після чого 

камера зчитує дані і виводить спливаючі вікна на екран. Смартфон і датчики — це все, що 

потрібно з технічної сторони для впровадження технології віртуальної реальності. До того ж, 

ці датчики є досить недорогими [3]. 

Доповнена реальність може використовуватися для точного аналізу ґрунту, що 

допоможе в підборі відповідної для вирощування культури. При цьому може бути здійснений 

аналіз погоди, за допомогою якого буде мінімізовано втрати та покращиться якість врожаю. 

Як один з вдалих працюючих мобільних додатків можна виділити «farmAR», 

розроблений комп'ютерним інженером Берілом Сірмасеком. Він являє собою хмарну 

платформу, яка збирає супутникові дані про фермерські ділянки. 

Додаток за допомогою штучного інтелекту та самонавчання моніторить та виявляє 

місця у полі, де є потенційні проблеми. Користувачі також можуть завантажувати фотографії 

та зауваження для їх обробки. 

Також можна виділити іншу можливість використання доповненої реальності — 

симуляцію, яка може бути використана для отримання навичок  роботи з агротехнікою. 

Віртуальна симуляція дозволяє власникам економити кошти на тренуванні працівників з 

реальною технікою та обладнанням і уникнути ризиків для життя водія або пошкодження 

техніки у випадку аварії [1].  

Віртуальні тренінги формують робоче середовище один в один з реальним.  Працівник 

може здійснити передпосівну обробку поля чи зібрати врожай. Він виконує попередньо 

записані сценарії та отримує певну кількість балів. Після завершення завдання бали додаются, 

а працівник на їхній основі здобуває кваліфікацію.  

Це може бути використано для тренування м’язової пам’яті, яка в екстремальних 

ситуаціях працює краще, ніж голова. М’язова пам’ять відпрацьовує рефлекс, що підвищує 

ефективність роботи в рази. 

Також варто згадати, що нещодавно одна з ферм у у Росії поекспериментувала зі 

створенням віртуального світу для корів за допомогою технологій VR. Ця унікальна імітація 

була розроблена з урахуванням особливостей зору великої рогатої худоби, а саме – слабшим 

сприйняттям зелених та синіх тонів та кращим сприйняттям червоних. На дисплеї гарнітури 

корови бачили сонячне літнє поле, що мало на меті покращити кількість та якість молока у 

стада. 

Хоча це і може здатися не дуже реалістичним, але це лише на перший погляд, адже 

багато досліджень показують пряму кореляцію між екологічними умовами та виробництвом 

mailto:ki4ack.bogdan@gmail.com
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молока. Фермери у всьому світі випробували різні методи, починаючи від спеціального 

освітлення, що має наладавати худобі хороший настрій, і використання класичної музики та 

звуків телят, до збільшення ігрового простору та встановлення щіток для чухання корів. Пряме 

когнітивне стимулювання за допомогою моделювання VR є логічним наступним кроком у 

пошуку кращих виробничих заходів та покращення результатів [2]. 

Всі технології розумного сільського господарства отримають значний поштовх у 

найближчі місяці із наближенням розгортання мереж 5G у світі. Але це буде особливо вигідно 

для використання AR та VR, які вимагають більших швидкостей передачі даних. У міру 

зростання цих мереж технології AR / VR стануть все більш поширеними в таких різноманітних 

секторах, як роздрібна торгівля, уряд, виробництво та сільське господарство. І хоча більші 

підприємства вже можуть мати доступ до необхідних швидкостей обслуговування, 

впровадження 5G у повсякденні мережі дозволить дрібним фермерам також скористатися 

цими технологіями. 
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Он-лайн навчання стрімко увійшло в наше звичайне життя, і найкращий варіант – 

визнати всі його позитивні сторони та на повну скористатися усіма його можливостями. 

Однією з багатьох можливостей он-лайн навчання є проведення віртуальних тренінгів.  

Для того щоб організувати хоч мале фермерське господарство, потрібно хоча б п’ять 

чоловік. І чим більшим буде господарство, тим більше потрібно буде людей, що залучаються 

до роботи. І якщо на виробництві будуть впровадженні новітні технології, то в будь якому 

випадку потрібні кваліфіковані працівники, яким необхідне навчання. Віртуальні тренінги 

дають можливість оптимізувати поставлене питання. Саме на таке навчання витрачається 

дуже мало коштів. 

Обладнання в сучасних господарствах – недешеве. Працівник, який не є 

кваліфікованим в ремонті чи обслуговуванні сучасної техніки, може вивести її зі строю, або 

поранитися самому. Тому саме віртуальні тренінги дозволяють уникнути таких ситуацій. 

Новий працівник віртуально граючи може відпрацювати певні дії налагодження обладнання в 

ігровому режимі і так довести свої дії до автоматизму. А вже після, приступити до роботи на 

реальній техніці. 

Віртуальні тренінги робоче середовище дозволяють сформувати таким чином, що воно 

один в один схоже з реальним. Працівник може наприклад налагодити сівалку для посіву 

пшениці чи замінити будь яку деталь, що вийшла з ладу і тому подібне. Якщо з першого разу 

не вдалася виконати поставлений сценарій, то завжди можна перезапустити його і 

повторювати спроби раз за разом, аж поки не вдасться успішно пройти віртуальну гру. В одній 

грі може бути як одне поставлене завдання так і декілька. Отже працівник виконує задані дії 

та отримує за них відповідну кількість балів. Після того як він завершив гру бали додаються і 

працівник на основі них здобуває певну кваліфікацію.  

Це все потрібно щоб тренувати м’язову пам'ять, яка в екстремальних ситуаціях може 

спрацювати краще ніж думати головою. М’язова пам’ять відпрацьовує рефлекс, що в рази 

підвищує ефективність роботи.  

Лідерами у розвитку віртуальної реальності є такі країни: США, Франція, Німеччина,  

Японія, Великобританія, арабські країни (через нестачу робочої сили).  

Найбільш ефективно в сфері віртуальних тренінгів розвивається компанія що працює у 

США – «Visartech». Компанія розпочала свою роботу ще у 2008 році.  

В Україні ці технології ще не мають великого поширення. І головною причиною цього 

є те що компанії з острахом реагують на інновації. Власники не розуміють багатьох 

фінансових, технічних, юридичних аспектів в області розвитку віртуальної реальності. На 

ринках, які є більш розвиненими поширення новітніх технологій – це швидкий процес, 

оскільки конкуренція більша. Ті компанії, які можуть інвестувати в інновації – інвестують, 

адже чим більше нових технологій, тим компанія успішніша.  

 Отже, віртуальні тренінги хоч і мають велику кількість переваг, але також є недоліки. 

Відео тренінги дають можливість тільки перегляду, а це буває нудно. А персональні тренери 

є дуже дорогими і можуть займатися лише з однією людиною. 
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В основі навчання із застосуванням віртуальної реальності лежать імерсивні технології 

– віртуальне розширення реальності, що дозволяє краще сприймати і розуміти навколишню 

дійсність. Тобто, вони в буквальному сенсі занурюють людини в задану подієву середу [1, 2]. 

Заклади вищої освіти досі з "недовірою" відносяться до нових розробок і технологій. 

Не виняток і технології віртуальної реальності. І якщо всі розуміють, що таке ігри в VR-

просторі, то як застосовувати віртуальну реальність в освітньому сегменті і навчати за 

коштами її дітей для багатьох педагогів так і залишається загадкою. 

По-перше, технології VR досі здаються російським школам чимось недосяжним і 

складним у використанні. 

По-друге, незважаючи на що ведуться розробки, все ще немає готового освітнього 

контенту, а якщо і поставити собі за мету і взятися його розробляти під потреби навчального 

закладу, ціна буде за хмарної. 

І все ж плюсів від застосування VR-технологій в освітньому процесі, звичайно, 

набагато більше. 

Інтерактивність, що лежить в основі навчання за допомогою віртуальної реальності, 

дозволяє вивчати звичайні предмети, в новому цікавому форматі. 

До основних переваг застосування віртуальної реальності в освіті можна віднести 

наступне: 

- наочність. Віртуальний простір дає зануритися в атмосферу, яку неможливо 

відтворити в реальному житті. Простежити за процесам, розглянути і вивчити складні об'єкти 

та механізми, наприклад, анатомічні особливості людського тіла. VR відкриває дивовижні 

можливості – здійснити подорож в глибини океану, занурившись, на сотню метрів під воду 

або стати частиною кровотоку. 

- зосередженість. Відсутність зовнішніх подразників, дозволяє бути повністю 

сконцентрованим на досліджуваному матеріалі і відповідно, краще його засвоювати. 

- залучення. Навчаючись у віртуальній реальності учні зможуть проводити хімічні 

експерименти, стати частиною видатних історичних подій і вирішувати складні завдання в 

більш захоплюючою і зрозумілою ігровій формі. 

- безпека. У віртуальній реальності без будь-яких ризиків можна вчитися проводити 

складні операції, відточувати навички управління транспортом, експериментувати. Якою б 

складною була поставлена задача, вирішуючи її учень не зашкодить ні собі, ні оточуючим. 

- ефективність. Результативність навчання із застосуванням VR- технологій вище, ніж 

класичного формату. 
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Для того щоб правильно організовувати догляд за рослинами, необхідно проводити збір 

і аналіз інформації про їх стан. Зокрема, необхідно постійно відстежувати вплив 

сільськогосподарських шкідників (в основному комах) і показники якості рослин та на цій 

основі оцінювати економічні ризики зараження шкідниками і хворобами, а також визначати 

потенційну ефективність керованого впливу на них [1]. Збір такої інформації є вельми 

дорогий. Для зменшення витрат по збору даних застосовуються автоматичні системи на основі 

сенсорів, контролюючих стан рослин. Для того щоб переміщати сенсори над рослинним 

покривом і мати можливість роботи з GPS, необхідно використовувати роботизовані 

платформи з високим кліренсом (рис. 1, а). Також можливий варіант створення роботів, висота 

яких менше рівня рослинного покриву (рис. 1, б). 

 
 а б 

Рис 1 – Портальна платформа для автоматизованого контролю стану рослин (а) та робот, 

розташований нижче рівня рослинного покриву (б) 

 

Сенсори, що встановлені на роботах, служать для автоматизованого контролю не 

тільки стану сільськогосподарських культур, але також видів і концентрації бур’янів [2]. В 

Мадридському політехнічному інституті створено незвичайний за конструкцією робот 

Rosphere, призначений для моніторингу сільськогосподарських посадок (рис. 2). Робот 

використовує незвичний спосіб пересування [3]. У нього немає коліс і ніг. Він має форму кулі 

і переміщується, перекочуючись в потрібному напрямку. Щоб перекотити кулю, не 

докладаючи зовнішню силу, досить змінити положення його центру мас. 

 

 
Рис. 2 – Робот Rosphere 
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Для цього всередині робота встановлений маятниковий механізм, здатний рухатися в 

двох незалежних напрямках по команді електронної системи управління. Конструкція 

дозволяє роботу не тільки котитися по прямій лінії, але й здійснювати повороти. До такого 

технічного рішення розробники прийшли, вирішуючи завдання розробки роботів, 

пристосованих до руху по нерівному ґрунту. 

Робот оснащений вбудованою системою супутникової навігації, він може управлятися 

дистанційно, а також працювати самостійно завдяки програмним алгоритмам поведінки і 

виконання завдань. Крім візуального спостереження, робот забезпечує знімання ряду 

параметрів: стан ґрунту і посівів, ступінь зрілості плодів, наявність або відсутність шкідників 

тощо. 

В університеті Сіднея (Австралія) розроблений багатофункціональний робот Ladybird 

– «сонечко» (рис. 3), схожість з яким дають сонячні батареї, який чимось нагадує крила 

сонечка. 

 

 
 

Рис. 3 – Робот Ladybird 

 

Робот функціонує виключно завдяки електриці, яке надходить з сонячних батарей. Він 

здатний автоматично знаходити овочі на грядці, відстежувати динаміку зростання культур і 

навіть видаляти бур’яни за допомогою спеціальних маніпуляторів. Робот оснащений 

системою лазерного наведення, інтегрованим автоматизованим маніпулятором, за допомогою 

якого можна збирати урожай. 

 

Список використаної літератури: 

1. Шило И. Н. Интеллектуальные технологии в агропромышленном комплексе / И. Н. 

Шило, Н. К. Толочко, Н. Н. Романюк, С. О.Нукешев. – Минск: БГАТУ, 2016. – 336 с. 

2. Антощенков Р. В. Динаміка та енергетика руху багатоелементних машинно-

тракторних агрегатів: монографія / Р. В. Антощенков. – Х.: ХНТУСГ, «Міськдрук», 2017. – 

244 с. 

3. Мехатронні системи автомобілів і тракторів: підручник / Р. В. Антощенков, О. В. 

Нанка, А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, В. М. Кісь, І. В. Галич – Харків: ХНТУСГ, 2020 р. – 

219 с. 

  



59 

РОБОТОТЕХНІКА В СУЧАСНОМУ МАШИНОБУДІВНИЦТВІ 

 

Поліщук І. М., студент 

Науковий керівник – Ярош Я.Д., д.т.н., професор 

Поліський національний університет  

  e-mail: ivanhryzew@gmail.com  

 

Сьогодні ми не можемо уявити світ без роботів, яким знаходять  все більш широке 

використання в різних галузях промисловості. Оптимізація процесу виробництва, зниження 

термінів виготовлення, а також покращення якості – є одним із основних переваг 

використання роботів. 

Сучасні роботи оснащені комп’ютерним зором, що можуть працювати на конвеєрі, 

пакувати і маркувати товар, виконувати зварювальні роботи, заправляти транспорті засоби в 

тому числі літаки і бензовози та ін. 

Промислові роботи стали не тільки однією із рушійних сил автоматизації, але і одним 

із основних засобів для глибоких соціально-економічних змін в сфері праці. Крім того, 

використання роботів дозволяє виключити людину із одноманітних та важких операцій, 

скоротити втрати робочого часу, що пов’язані з людським фактором. 

У машинобудуванні поряд із основними технологіями широко використовуються 

промислові маніпулятори, які пристосовані для виконання самих різних функцій, що пов’язані 

з перенесенням, встановлення, штабелюванням деталей, заготовок, оснастки, інструмента 

тощо. 

Перші роботи маніпулятори з’явились саме в індустрії машинобудування. Згодом вони 

перейшли на інші сфери виробництва.  До основних лідерів у виробництві промислових 

роботів належать Японія, Німеччина та США [1]. 

Нині існує декілька видів промислових роботів, які класифікуються за наступними 

критеріями: 

- тип операції (роботи універсальні, спеціальні, спеціалізовані); 

- вантажопідйомність (легкі, середні, важкі); 

- степінь свободи маніпуляцій (одно- і багатоосьові); 

- спосіб встановлення (підлогові, підвісні, вбудовані). 

Крім того, всі машини відрізняються за типом керування, які можуть бути 

програмованим або адаптованим. В першому випадку обладнанням керує програмне 

забезпечення. Дані пристрої точно виконують встановлену програму. Адаптовані машини – 

можна назвати навчальними. Перед початком роботи оператор проводить робочі органи через 

серію проміжних операцій, яка фіксується пам’яттю обладнання, тобто сама система формує 

свою програму, але за участю людини. Потім вона функціонує вже без зовнішнього втручання. 

При необхідності можна порівняти просто змінивши алгоритм, переналаштувавши техніку на 

виконання інших дій. 

Для того щоб спроектувати найбільш простий маніпулятор необхідно попередньо 

розв'язати безліч завдань, приміром, вибір точного співвідношення корисних і холостих ходів, 

забезпечення маневреності, стійкості в повсякденнім функціонуванні. Не варто забувати про 

те, що може знадобитися проектування робота для спеціальних систем. У такому випадку його 

операторові необхідно почувати зусилля, яке створюється на вантажозатискачах або робочих 

органах [2].  

Таким чином, промислові роботи є важливою складовою сучасного промислового 

виробництва. 

Виконавчий пристрій промислового робота виконує всі його рухові функції, в яких 

входить маніпулятор і пристрій пересування (рис. 1). Маніпулятор складається з несучих 

конструкцій, приводів, виконавчих і передавальних механізмів. Кожне рухоме з’єднання 

ланок маніпулятора має свій привід (електромеханічний, пневматичний, гідравлічний). В 

електромеханічних приводах промислових роботів часто використовують хвильові і 
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планетарні редуктори, що дозволяють зменшити об’єм і масу збірної одиниці при високому 

коефіцієнті корисної дії передачі. 

 
Рис. 1. Структура промислового робота 

До основних переваг застосування робототехніки відносяться: робот маніпулятор 

здатний забезпечувати максимально високий ступінь точності виконання будь-якої операції 

при якому відбувається збільшення якості продукції; можливість застосування технологічного 

встаткування 365 днів у році, у три зміни; оптимізація експлуатації виробничих приміщень; 

швидка окупність; відсутність впливу людського фактора під час виконання монотонних 

робіт, які вимагають підвищеної точності [3].   

Промислові роботи ще не володіють багатьма якостями, що властиві людині, наприклад 

не здатні до розумового реагування, зміна робочого середовища, використання тонкої 

координації система «рука-очі», а також не пристосовані до самонавчання на власному досвіді. 

Однак недалеко той час, коли роботи зможуть замінити людей не тільки на роботі, що 

повторюється або важкій роботі, але і на роботах, що вимагають вправності, яка набуває з 

досвідом. 
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В умовах ринкової економіки та значного зростання витрат у структурі виробництва на 

енергоносії, добрива, насіння, засоби захисту рослин (ЗЗР), орендну плату за землю, зростання 

заробітних плат, податків тощо, прибутки в українських агровиробників зменшуються. Проте 

агросектор стикається з ще більшою проблемою, пов’язаною з невизначеним впливом змін 

клімату на майбутнє виробництво. Такі фактори, як зміна клімату, зростання собівартості 

стимулюють цю галузь до пошуку інноваційних підходів до захисту та підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур. 

Інновації і, зокрема, точне землеробство, створюють новий економічний сектор, який 

має потенціал для повної зміни агробізнесу, різко підвищуючи продуктивність системи 

сільського господарства при скороченні екологічних, матеріальних та соціальних витрат на 

поточну практику виробництва агропродукції. Сьогодні фактичне зростання і поширення 

точного землеробства набуває стійкого розвитку. 

Традиційно фахівці з агрономії малих і великих компаній розглядали всі свої поля як 

одне господарство. Зараз багато технологів і далі продовжують використовувати уніфіковане 

застосування добрив та інших ресурсів для всього господарства або великого масиву полів, 

що призводить до неоптимального результату. І такий підхід далекий від ефективності 

застосування елементів точного землеробства у сільському господарстві. Агрономи / 

технологи повинні розділяти свої землі (поля) в декількох менших «зонах управління».  Є 

досить багато плутанини щодо «правильного» розуміння цих зон [3,4].  

Зони повинні бути розділені відповідно до системного аналізу даних: вимог щодо 

відбору проб ґрунту (різні зони мають різні якості ґрунту і потенціал), особливостей полів, 

топографічних даних, вологозабезпечення та вимог до використання добрив, насіння та ін. 

«Зона управління» – це частина поля, яка відображає відносно однорідну комбінацію 

факторів обмеження прибутковості для конкретної культури або сівозміни. Просторова 

інформація, яка найбільш корисна при визначенні зон управління, повинна бути кількісною 

(чисельною), щільно або безперервно відібраною, стабільною з плином часу і безпосередньо 

пов'язаною з врожайністю [1]. 

В останні роки розробляються і з'являються на ринку технології збору даних – аналіз 

ґрунту, безпілотники, супутникові знімки, картографування EC і урожайності, метеостанції, 

різні датчики і сенсори для виміру властивостей у ґрунті і рослинах та ін. Ці технології здатні 

збирати велику кількість даних, які можуть бути додатково проаналізовані та використані для 

кращого прийняття рішень. Також багато компаній розробляють окремі програмні додатки для 

накопичення інформації та підтримки прийняття рішень. Але існують складності із збиранням 

даних, оскільки компанії, особливо малі і середні, не мають технологічної інфраструктури і 

достатньої експертизи для консолідації та аналізу даних [5]. 

Інновацій у сільському господарстві стає дедалі більше, а окремі процеси стають 

автоматизованими, тому потреба у ручній, механічній і некваліфікованій 

сільськогосподарській праці поступово зникатиме. В той же час виникає необхідність у нових 

спеціальностях, фахівцях, які можуть працювати та обслуговувати системи точного/розумного 

землеробства [2]. 

Поглиблений економічний аналіз повинен доповнювати застосування інструментів або 

елементів точного землеробства, щоб забезпечити врожайність з оптимальним використанням 

ресурсів і високим рівнем рентабельності на полі. Адже точне сільське господарство – це 

оптимізація технології вирощування в межах поля і культури з максимально ефективним 
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використанням доступних вхідних матеріальних і природних ресурсів для збільшення 

виробництва якісної продукції з низькою собівартістю. 

Суть точного землеробства полягає в тому, що обробка полів проводиться в залежності 

від реальних потреб вирощуваних в даному місці культур. Ці потреби визначаються за 

допомогою сучасних інформаційних технологій, включаючи космічну зйомку. При цьому 

кошти обробки диференціюються в межах різних ділянок поля, даючи максимальний ефект 

при мінімальному збиток навколишньому середовищу і зниженні загальної витрати 

застосовуваних речовин. Найбільш важливим питанням останнім часом в європейських 

країнах було знаходження оптимального рівня використання добрив і хімікатів в 

рослинництві, а також визначення доз їх внесення, що виключають негативний вплив на грунт, 

рослини і навколишнє середовище. 

Отже, точне землеробство – це комплексна високотехнологічна система 

сільськогосподарського менеджменту, що включає в себе технології глобального 

позиціонування (GPS), географічні інформаційні системи (GIS), технології оцінки 

врожайності (Yield Monitor Technologies), технологію змінного нормування (Variable Rate 

Technology) і технології дистанційного зондування землі (ДЗЗ). 
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Точне землеробство – інноваційний метод рільництва, що передбачає використання 

новітніх технологій задля покращення якості врожаю. Технологія точного землеробства 

передбачає використання точних даних дистанційного зондування, таких як знімки або 

відеозображення з дронів чи супутників. Такі зображення дозволяють ефективно спостерігати 

за станом ґрунтів та врожаїв. Точне землеробство в сільському господарстві привертає все 

більше уваги з боку аграріїв, оскільки воно допомагає скоротити витрати та поліпшити стан 

довкілля. 

Точне землеробство – це вершина теперішнього етапу сільськогосподарської 

революції, яка розпочалася на початку ХХ століття із розповсюдженням автоматизації. Вона 

продовжилася у 1990 році, коли були введені нові методи генетичної модифікації. 

Щоб зрозуміти переваги точного землеробства у сільському господарстві, спершу 

необхідно визначити, що таке точне землеробство та у чому його переваги для аграріїв. Це 

концепція, яка передбачає спостереження, вимірювання та реагування на зовнішньо- та 

внутрішньопольову мінливість сільськогосподарських культур із застосуванням 

інформаційних технологій (ІТ). 

Основна мета точного землеробства визначає його переваги. Цей підхід визначає 

вимоги до сільськогосподарських культур та ґрунту задля оптимальної продуктивності з одного 

боку, та збереження ресурсів, забезпечення екологічної стійкості та захисту з іншого. Точне 

землеробство як метод регулярного ведення сільського господарства допомагає вирішити 

найважливіші проблеми землеробства: надлишкове використання ресурсів, великі витрати та 

руйнівний вплив на довкілля. 

У наш час новітні науково-технічні відкриття полегшують життя фермерів та 

дозволяють їм справлятися з різноманітними викликами швидше. 

Зважаючи на безліч доступних методів, аграрії, природно, хочуть мати найкращий та 

найефективніший продукт за свою ціну.  

Отже, з якого методу найкраще почати? Якщо оцінити плюси та мінуси кожної 

конкретної технології, моніторинг за допомогою супутників, що є в основі технології точного 

землеробства, можна розглядати як найбільш економічний та доступний варіант. 

Просторові зображення та інструменти для їх тлумачення, що використовуються у 

точному землеробстві, дозволяють фермерам розпізнати проблемні проміжки, вирішити, який 

метод необхідно застосовувати в цільовій зоні та розрахувати найкращий час. 

 Технологія змінних норм (англ. Variable rate technology) – будь-яка технологія 

чи метод, що дозволяє фермерам контролювати кількість вкладених ресурсів, що 

застосовуються в межах визначених сфер господарства. Ця технологія точного землеробства 

використовує спеціалізоване програмне забезпечення, контролери та систему 

диференціального глобального позиціонування (DGPS). В основному існує три підходи до 

технологій змінних норм – ручний, той, що базується на картах або даних датчиків. 

 Відбір проб ґрунту за допомогою GPS – цей метод точного землеробства 

заснований на відборі ґрунтових проб для перевірки складу поживних речовин, рівня pH й 

інших даних для прийняття вигідних рішень у сільському господарстві. Великі дані, зібрані 

шляхом вибірки, застосовуються для розрахунку змінної норми для оптимізації посіву та 

добрив. 

 Комп’ютерні програми – це програми, які використовуються для створення 

точних планів фермерських господарств, карт полів, аналізу врожаю, карт врожайності і 

визначення точної кількості ресурсів, що необхідно застосувати. Серед переваг цього методу 
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точного землеробства у сільському господарстві – можливість створити екологічно безпечний 

план ведення сільського господарства, що, в свою чергу, допомагає знизити вартість і 

підвищити врожайність. З іншого боку, ці програми надають дані невеликого значення, які не 

можуть бути застосовані для прийняття вагомих рішень у точному землеробстві через 

неможливість інтеграції отриманих даних в інші допоміжні системи. 

 Технологія дистанційного зондування – цей метод точного землеробства 

визначає фактори, які можуть викликати стрес у врожаю у певний час для того, щоб оцінити 

кількість вологи в грунті. Дані отримуються з дронів і супутників. У порівнянні з даними з 

дронів, супутникові знімки більш доступні й універсальні. 

Точне землеробство дозволяє здійснювати віддалений контроль й управління полями з 

використанням датчиків на самих полях, а також дронів і супутників для спостереження з неба. 

Усі вони підходять для своїх конкретних цілей, тому вибрати їх непросто. 

Супутникові зображення з самого початку здаються найбільш прибутковим варіантом 

дистанційного зондування. І ось чому: як і передбачає це словосполучення, онлайн-програмне 

забезпечення (і, зокрема, Crop Monitoring) дозволяє збирати, обробляти і аналізувати дані 

онлайн. 

Використання таких ІТ-продуктів для точного землеробства дозволяє вам зберігати 

повну інформацію в одному місці, отримувати історичні дані та їх порівняльний аналіз, 

складати звіти й ділитися будь-якої необхідної інформацією з усіма учасниками процесу 

управління полями (фермерами, агрономами, аграріями, що працюють на полях, страховими 

компаніями, трейдерами і т. д.). 

Серед інших переваг, наш продукт також розв’язує такі питання: 

 Висока вартість. Ціни на всі пристрої (дрони, датчики, метеостанції) захмарні, 

а користуватися ними постійно нераціонально. У точному землеробстві вони потрібні тільки 

в певному місці і в певний час. Супутникового моніторингу досить, щоб виявити проблемну 

зону, а після цього за допомогою дронів або розвідувальних додатків можна буде роздивитися 

проблему в деталях. Після цього ви вирішуєте, як розв’язати питання вручну. 

 Цілеспрямовані людські ресурси. Дорога вартість таких гаджетів – не єдиний 

пункт у списку складнощів. Вам потрібно найняти фахівців чи навчити свою команду роботі 

зі складним пристроєм. Також необхідно мати ліцензію.  

Володіючи релевантною інформацією і компетентними рекомендаціями щодо точного 

землеробства, ви зможете максимально ефективно використовувати своє господарства, 

зменшити кількість насіння і добрив та зробити свій внесок в охорону природи. 
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Термін Інтернет речей (IoT) звучить характерно для кремнієвої долини, але його 

потенційна користь для сільського господарства цілком зрозуміла. В цілому, це поєднання всіх 

різнорідних пристроїв, які ми використовуємо під час роботи наприклад, на полі для 

моніторингу та вимірювання роботи, щоб зробити інформацію, яку вони надають, повністю 

доступною. 

Задіяння технологій «інтернету речей» у такий спосіб зможе забезпечити зростаючий 

попит на продукцію сільського господарства і водночас враховувати природні обмеження. 

Інформація, здобута завдяки використанню технологій «інтернету речей», особливе значення 

яка матиме у середньо і довгостроковій перспективі для визначення впливу 

сільськогосподарського виробництва й технологій на біорозмаїття та природні ресурси. 

У сільському господарстві ситуація ускладнюється тим, що результативність діяльност 

ізначною мірою перебуває поза впливом людини.Крім ринкової кон’юнктури, на 

сільськогосподарське виробництво впливають й інші змінні. Використання цифрових 

технологій створює умови для подолання негативного впливу цих чинників.Задіяння 

технологій «інтернетуречей» даєзмогу уникати прийняття помилкових рішень та 

максимізувати розмір отриманих врожаїв. Основне завдання інформаційної технології полягає 

у максимальній автоматизації усіх процесів виробництва. Використання нових технологій 

сприяє тому, що сільського сподарські виробники збільшують кількість, якість, ефективність 

ресурсів у процесі виробництва сільськогосподарської продукції. 

Технології «Інтернету речей» дають змогу опрацьовувати великі обсяги інформації що 

створює можливості для прийнятття виважених рішень. Прикладом такої технології може 

бути використання  GPS-навігаторів і сенсорних датчиків розміщених на 

сільскогосподарських машинах наприклад тракторах, що генерують дані  у режимі реального 

часу й спрямовують їх у хмарне сховище для подальшого опрацювання [1]. 

Аналіз та опрацювання отриманої інформації здійснюється за допомогою спеціальних 

програм. Результатами  застосування точного землеробства є зменшення витрат на добрива, 

засоби захисту рослин та зростання врожайності. 

Одним із прикладів технологій «Інтернету речей» є дрони. Завдяки сучасній системі 

навігації дрони можуть щоденно облітати поля. На відмінну від літаків, дрони можуть летіти 

на висоті декількох метрів над посівами і працювати вночі. можливо дрони ще не досягли 

свого піку в точному землеробстві. Але, варто зауважити, що  розвиток технологій до того 

моменту, коли вони будуть створювали більше сенсу і прибутку у програмах для точного 

землеробства виявився досить складним. Однак, навіть найбільший скептик має визнати, що 

останнім часом у сфері дронів сталися важливі зрушення. 

Станом на сьогоднішній день існує багато різних інноваційних стартапів та готових 

варінатів для сільсокго господарства. Наприклад компанія “Oversier” запропонувала 

супутникову систему для моніторингу транспорту та земельних угідь. Вона  дозволяє в режимі 

реального часу котролювати якість та кількість виконаної роботи. "VENTA Lab" 

продемонструвала тензіометри, пробовідбірники ґрунту різної довжини, дані з цих приладів 

передаються у режимі реального часу і працівник завжди може дізнатися на якиї ділянках  

проблеми. Та ще безліч компаній які представили свої рішення вирішення проблеми [2]. 

IoT має потенціал, достатній для підключення буквально мільярдів пристроїв і речей у 

сільському господарстві, які ніколи раніше не мали «голосу», тому що вони, як правило, були 

занадто дорогими для цього. Тепер, з появою мереж малої потужності та широкого охоплення, 
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недорогих модулів і витриваліших батарей, стало доступним поєднання ґрунту, води, рослин, 

тварин, механізмів, а також будь-яких інших предметів, які могли б надати нам цінні дані [3]. 

Ці нові технології можуть вже допомогти поліпшити оперативне планування і 

прискорити процес прийняття рішень на великих і малих господарствах. Немає ніяких 

сумнівів в тому, що чим більше рішень буде створено, тим більше переваг ми ще побачимо у 

тому, щоб розвиватися з IoT у сільському господарстві. 
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Концертне шоу за своєю сутністю є однією із форм культурно-дозвіллєвої діяльності, 

еволюція яких – безперервний процес переходу від минулого до сьогодення, від сьогодення 

до майбутнього. [1] Цей стан формується і підтримується не лише загальними тенденціями 

соціокультурного прогресу суспільства і світової культурної цивілізації, а й внутрішніми 

закономірностями розвитку культурно-розважальної сфери.  Однак помилково вважати, що 

концертні шоу виконують тільки гедоністичну функцію, адже видовище, як феномен культури 

необхідне, зокрема, й для естетичного виховання громадян. Повноцінний розвиток молоді та 

її інтеграція в суспільстві неможливі поза культурою, відтак, видовище є чинником, що сприяє 

формуванню художніх і творчих інтересів молодого покоління. Сьогодні індустріальне 

виробництво концертних шоу на Заході досягло колосальних розмірів і результатів, і не лише 

завдяки постійному прагненню до масштабності, помпезності, декоративності видовища, а й 

надзвичайно високому рівню технічної оснащеності.[3] Саме можливості техніки призвели до 

того, що функціонування концертних шоу виходить на новий технологічний рівень. Тому 

виникає необхідність спростувати цю думку, здійснивши огляд відомих концертних шоу на 

предмет використання в них новітніх технічних досягнень, які є передумовою і результатом 

розвитку культури. 

Проблематика застосування технологій віртуальної реальності у концертних шоу та 

загалом віртуалізації культури не отримала широкого висвітлення у працях українських і 

закордонних дослідників.[4] Цей розділ знання лише частково перебуває у полі зору 

академічної науки, хоча певні напрацювання все ж варто відзначити. Зокрема, це дослідження 

В. Волинець (2019), М. Муртазіної (Муртазина, 2012), М. Моженко й О. Прядко (2018) та ін. 

Нові технології у сучасному художньо-постановочному процесі розглядають Л. Михайлов 

(2007), Г. Тихоновська (Тихоновская, 2016), К. Юдова-Романова (2017) та ін. Видовищні 

форми в мистецько-культурному просторі досліджені К. Станіславською (2016) та ін. Однак 

досліджень, безпосередньо присвячених сучасним концертним шоу як прояву віртуалізації, на 

сьогодні майже немає, відтак це визначає актуальність статті.[2] 

Шоу – особливе синтетичне мистецтво, що поєднує у собі різні види мистецтв: від 

живопису, опери, балету, кінематографа до комп’ютерної графіки.[5]  В шоу швидше, ніж в 

інших видах мистецтва, можна простежити актуальні тенденції та зміни культурних парадигм 

сучасного суспільства. Підтвердженням цієї тези є застосування в шоу досягнень сучасної 

науки: зі сфери штучного інтелекту, робототехніки, технологій віртуальної і доповненої 

реальності та ін.   

Термін «віртуальний» міцно закріпився в сучасному науковому лексиконі. 

Віртуальність (від. лат. virtualis – «можливий») – це об’єкт або стан, які реально не існують, 

але можуть виникнути за певних умов.[6] Так, віртуальна реальність (англ. Virtual Reality, VR) 

– це штучна реальність, згенерована комп’ютером, у яку глядач повністю занурюється з 

допомогою візуальних, звукових і тактильних ефектів (Віртуальна реальність, 2020). Ця 

технологія пропонує повне занурення в середовище, яке заміщує реальне. Терміном 

«доповнена реальність» (англ. Augmented Reality, AR) визначають комп’ютерні програми, 

спрямовані на доповнення оточуючої людей реальності певними віртуальними елементами 

(Віртуальна реальність, 2020).   

В телевізійному форматі одними з перших, хто використав у своєму виступі ефект 

доповненої реальності були Мадонна та колумбійський співак Малума. Головною 

особливістю цього ефекту є те, що його можуть бачити тільки телеглядачі чи глядачі на 
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спеціальних трансляційних кранах у концертному залі. Під час прямої трансляції премії 

«Billboard Music Awards 2019» на сцені з допомогою комп’ютерної графіки двійниками 

Мадонни були відтворені її образи з кліпу на пісню «Medellín». Чотири «віртуальні» Мадонни 

з’являлися, а потім зникали зі сцени, танцюючи поряд з Малумою та з реальною Мадонною. 

Це створювало ілюзію миттєвого переміщення співачки на сценічному майданчику (Madonna, 

2019). [7] 

Також у 2019 році на щорічній премії «МУЗ-ТВ» технологія доповненої реальності 

була інтегрована в кілька номерів шоу. Під час виступу Макса Барських з піснею «Неземна», 

гігантська «неземна» дівчина-гуманоїд у фіналі пісні спустилася зі стелі (з неба), щоб обійняти 

артиста. [8] 

Віртуальні онлайн-концерти – це теж виразний приклад застосування шоу-бізнесом 

новітніх розробок у сфері віртуальної реальності. Так, у період локдауну артисти змушені були 

скасувати свої шоу, концертні турне і перейти в онлайн-середовище. Американська співачка 

Біллі Айліш, корейський гурт «BTS» та український співак Олег Винник створили масштабні 

віртуальні онлайн-концерти. 

Отже, нові технології формують нову реальність, усувають більшість фізичних 

бар’єрів, дають додаткові можливості для розвитку. Межа між фізичним і цифровим світом 

стає все менш помітною. Сьогодні відбувається створення нового виду реальності, в якій, 

можливо, доведеться жити, вчитися, грати, працювати сучасному та майбутнім поколінням. 
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Сучасне сільськогосподарське виробництво – це багатотехнологічна галузь 

господарювання, проблеми розвитку якої мають комплексний характер, пов'язаний з 

природою, великими людськими і матеріально-технічними ресурсами та значним за обсягами 

оборотом коштів. 

Технічною і технологічною основою агропромислового комплексу, стержнем 

товарного виробництва високоякісних продуктів харчування і переробної промисловості є 

машинні технології, фактично механізація сільського господарства, автоматизація його 

виробничих процесів, сучасні системи і комплекси машин [6]. 

Точне землеробство – очевидний вектор розвитку сучасного сільського господарства. 

Під цим визначенням мається на увазі участь інтелектуальних помічників: супутникової 

навігації, безпілотних літальних апаратів і транспорту, автономних польових метеостанцій і 

ботів. 

Поява терміну «точне землеробство» відноситься до 90-х років ХХ століття, і ось, через 

три десятиліття, кожне, навіть невелике агрогосподарство, може скористатися всім спектром 

можливостей, які раніше були доступні лише великим дослідницьким центрам [4]. 

Система прицезійного (точного) землеробства функціонує на основі використання 

методів організації інформаційних потоків. Вона представляє собою систему менеджменту, 

яка за допомогою інформаційних технологій дозволяє приймати раціональні рішення з 

управління агроекологічним потенціалом Землі підчас організації виробництва у 

рослинництві. Точне землеробство засновано на припущенні, що кожне поле є неоднорідним 

за рельєфом, характеристиками ґрунтового покрову, агрохімічному змісту, що вимагає 

диференційованого внесення на кожній ділянці варіабельних доз мінеральних добрив, або 

засобів захисту рослин [1], [2], [3].  Воно передбачає виконання усіх технологічних операцій 

при вирощуванні сільськогосподарських культур з урахуванням просторової і часової 

мінливості параметрів родючості ґрунту, стану рослин, природно-кліматичних умов тощо.  

Таким чином, можна констатувати, що «технології точного землеробства працюють за 

принципом – що, де, коли і скільки»  [3, c. 28]. Так, на підставі одержаних зі супутника даних, 

залежно від біологічної потреби рослин, наявності шкідників, або стану забур’яненості 

вноситься диференційована, точно нормована доза мінеральних добрив, або засобів захисту 

рослин і лише на тих ділянках, де це необхідно. За таким же принципом здійснюється полив. 

Такі технології дозволяють оптимізувати живлення рослин, обробку, догляд за посівами та, 

тим самим, економити добрива, воду, гербіциди, пестициди тощо. 

Серед горизонтів, які відкриває цифрове землеробство, можна виділити: 

 моніторинг вегетації 

 вимірювання поживних речовин в ґрунті 

 розпізнавання бур’янів і їх цільове видалення 

 виявлення шкідників 

 контроль метеорологічних показників 

 планування посівних робіт і збирання врожаю 

 розрахунок періодичності та частоти поливу 

 визначення термінів і обсягу внесення добрив 

 точкове внесення добрив 

 передбачення хвороб польових культур і плодових дерев[4]. 

В останні роки розробляються і з'являються на ринку технології збору даних — аналіз 

ґрунту, безпілотники, супутникові знімки, картографування EC і урожайності, метеостанції, 
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різні датчики і сенсори для виміру властивостей у ґрунті і рослинах та ін. Ці технології здатні 

збирати велику кількість даних, які можуть бути додатково проаналізовані та використані для 

кращого прийняття рішень. Також багато компаній розробляють окремі програмні додатки для 

накопичення інформації та підтримки прийняття рішень [5]. 

Грамотне впровадження елементів точного землеробства допомагає фермерам значно 

підвищити економічні показники і врожайність, розширити перспективи і поліпшити якість 

продукції, знизити людський вплив і його негативні наслідки на навколишнє середовище.  

Фермер, що йде в ногу з часом, повинен здійснювати повний моніторинг за 

сільськогосподарськими угіддями за допомогою сучасних інформаційних засобів контролю та 

обліку. Механічні термометри і вологоміри, обприскування за сформованим роками графіком, 

внесення добрив згідно з вимогами для цієї культури – традиційні підходи у веденні сільського 

господарства відсуваються на другий план.  

Світове використання рішень точного землеробства швидко зростає. Очікується, що 

ринок точного землеробства зростатиме на 12,7% щороку та досягне 14,1 мільярда доларів до 

2026 року. Агрокомпанії, які активно працюють в Україні, отримують переваги від рішень 

точного землеробства, а саме: 

1. Використання даних точного землеробства для підтвердження якості продуктів 

Однією з головних переваг використання рішень точного землеробства є дані, які 

можна генерувати та накопичувати. Це означає, що агрокомпанія має можливість підтвердити 

якість своєї продукцію, наприклад, добрив прямо на місці, маючи на руках реальні дані. Також 

можливо провести прямі порівняння на місці, що дозволить клієнтам-фермерам побачити 

результат використання добрив. 

2. Впровадження рішень під власним брендом для підвищення продажів 

Перспектива надавати клієнтам миттєво дані про стан родючості ґрунту – це 

величезний стрибок вперед. Багато рішень точного землеробства надають можливість 

адаптації системних додатків під бренд. Це виняткова можливість підтримки власного бренду, 

а також гарний спосіб створити попит на товари, які пропонує компанія [7]. 

Той агробізнес, який не побажає змінюватися і розвиватися, поступиться місцем більш 

гнучкому і сучасному. 
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Вперше своє практичне застосування промислові роботи отримали завдяки 

американським інженерам Д. Деволь і Д. Енгельберга в кінці 50-х початку 60-х років ХХ 

століття. Саме вони організували «Unimation» - першу в світі компанію, що займається 

випуском промислових роботів. В даний час не можна не погодиться, що промислові роботи 

стали невід'ємною частиною виробництва на середніх і великих підприємствах [3] .  

Їх використовують для виконання різних технологічних процесів з метою підвищення 

ефективності діяльності підприємства. Великого поширення набули промислові роботи в 

машинобудуванні. Машинобудівна галузь є найбільш роботизованою. Це обумовлено 

прагненням підвищити продуктивність, отримати більш дешеву, але якісну продукцію [1] .  

Сьогодні, модернізувати виробництво здатна майже кожна виробнича компанія. 

Звичайний промисловий маніпулятор ґрунтується на просторових механізмах, які володіють 

багатьма ступенями волі.  

Для того щоб спроектувати найбільш простий маніпулятор необхідно попередньо 

розв'язати безліч завдань, приміром, вибір точного співвідношення корисних і холостих ходів, 

забезпечення маневреності, стійкості в повсякденнім функціонуванні. Не варто забувати про 

те, що може знадобитися проектування робота для спеціальних систем. У такому випадку його 

операторові необхідно почувати зусилля, яке створюється на вантажозатискачах або робочих 

органах [2] . 

 Робот рука-маніпулятор являє собою програмно керований пристрій, який 

використовується з метою виконання завдань, які виконує людей, наприклад, переміщення 

масивних або великогабаритних вантажів, точне зварювання, фарбування, сортування 

продукції.  Процес його проектування здійснюється виходячи з виробничого завдання, яке 

повинна вирішуйте конкретним роботом.  

На сьогоднішній день тисячі компаній в усьому світі роблять ставки на застосування 

машин у виробництві. Зараз будь-яке конкурентоспроможне й ефективне підприємство просте 

зобов'язане вчасно модернізувати власне виробництво, впроваджуючи інноваційні технології, 

мати науково-дослідну базу. Щоб зробити виробництво максимальне ефективним, сучасні 

технології є незамінними. 

 Одним із кращих прикладів подібної технології вважається впровадження 

маніпуляторів і іншої робототехніки в технологічний ланцюг. Вони стануть відмінним 

розв'язком для виробництва тому що здатні в автоматичному режимі здійснювати допоміжні 

й технологічні роботи.  

Переваги застосування робототехніки очевидні: робот маніпулятор здатний 

забезпечувати максимально високий ступінь точності виконання будь-якої операції й, як 

результат, збільшення якості продукції; можливість застосування технологічного 

встаткування 365 днів у році, у три зміни; оптимізація експлуатації виробничих Матеріали  

приміщень; швидка окупність; відсутність впливу людського фактор а під час виконання 

монотонних робіт, які вимагають підвищеної точності.  

На сьогоднішній день роботехніка стала доступна не тільки більшим заводам, але й 

виробничим середнім підприємствам.  

Застосування промислових роботів надає можливість зменшити накладні й прямі 

витрати, що дозволить суттєво підвищити конкурентоспроможність продукції, що 

випускається.  

Інтелектуальний механізм завжди допоможе підтримати незмінно високий ступінь 

якості продукції, оскільки він не утомиться, не стане неуважним від монотонної й однотипної 
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роботи. Підвищена точність обробки продукції, здатна забезпечити продукції, що 

випускається, незмінно висока якість. Кожний виробник одержує відмінну можливість суттєво 

поліпшити якість продукції, що випускається.  

Таким чином, буде отримана більша кількість товарів, що відповідають кожній вимозі, 

а також зменшене число поломок. Із продукцією, що випускається на такому високому рівні 

ви одержите можливість діставати максимальний прибуток.  

Механізми можуть взяти на себе важку, неприємну або небезпечну для здоров'я роботу. 

За допомогою цих пристроїв, виробники зможуть знизити ймовірність нещасних випадків, які 

викликані контактом з верстатами й іншим виробничим потенційно небезпечним 

устаткуванням.  

Застосування робототехнічних комплексів суттєво збільшує гнучкість організації 

виробництва. Якщо запрограмувати робота на виконання необхідних процесів, то одержите 

можливість із легкістю перемикати робота з одного завдання на інше. Саме це сприяє 

підвищенню рентабельності інвестицій завдяки застосуванню робототехніки у виробництві 

різноманітних продуктів. 
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Точне землеробство – інноваційний метод  в аграрному бізнесі , що передбачає 

використання новітніх технологій задля покращення якості врожаю. Технологія передбачає 

використання точних даних дистанційного зондування, таких як знімки або відеозображення 

з дронів чи супутників. Такі зображення дозволяють ефективно спостерігати за станом ґрунтів 

та врожаїв. Точне землеробство в сільському господарстві привертає все більше уваги з боку 

аграріїв, оскільки воно допомагає скоротити витрати та поліпшити стан довкілля. 

Якщо оцінити плюси та мінуси кожної конкретної технології, моніторинг за допомогою 

супутників, що є в основі технології точного землеробства, можна розглядати як найбільш 

економічний та доступний варіант. Просторові зображення та інструменти для їх тлумачення, 

що використовуються у точному землеробстві, дозволяють фермерам розпізнати проблемні 

проміжки, вирішити, який метод необхідно застосовувати в цільовій зоні та розрахувати 

найкращий час. 

Базові Технології, Що Використовуються У Точному Землеробстві 

Технологія змінних норм– будь-яка технологія чи метод, що дозволяє фермерам 

контролювати кількість вкладених ресурсів, що застосовуються в межах визначених сфер 

господарства. Ця технологія точного землеробства використовує спеціалізоване програмне 

забезпечення, контролери та систему диференціального глобального позиціонування (DGPS). 

В основному існує три підходи до технологій змінних норм – ручний, той, що базується на 

картах або даних датчиків. 

Відбір проб ґрунту за допомогою GPS – цей метод точного землеробства заснований на 

відборі ґрунтових проб для перевірки складу поживних речовин, рівня pH й інших даних для 

прийняття вигідних рішень у сільському господарстві. Великі дані, зібрані шляхом вибірки, 

застосовуються для розрахунку змінної норми для оптимізації посіву та добрив. 

Комп’ютерні програми – це програми, які використовуються для створення точних 

планів фермерських господарств, карт полів, аналізу врожаю, карт врожайності і визначення 

точної кількості ресурсів, що необхідно застосувати. Серед переваг цього методу точного 

землеробства у сільському господарстві – можливість створити екологічно безпечний план 

ведення сільського господарства, що, в свою чергу, допомагає знизити вартість і підвищити 

врожайність. З іншого боку, ці програми надають дані невеликого значення, які не можуть 

бути застосовані для прийняття вагомих рішень у точному землеробстві через неможливість 

інтеграції отриманих даних в інші допоміжні системи. 

Технологія дистанційного зондування – 

цей метод точного землеробства визначає 

фактори, які можуть викликати стрес у врожаю у 

певний час для того, щоб оцінити кількість вологи 

в грунті. Дані отримуються з дронів і супутників. 

У порівнянні з даними з дронів, супутникові 

знімки більш доступні й універсальні. 

Точне землеробство дозволяє здійснювати 

віддалений контроль й управління полями з 

використанням датчиків на самих полях, а також дронів і супутників для спостереження з неба. 

Усі вони підходять для своїх конкретних цілей, тому вибрати їх непросто. Супутникові 

зображення з самого початку здаються найбільш прибутковим варіантом дистанційного 

зондування. І ось чому: як і передбачає це словосполучення, онлайн-програмне забезпечення 

дозволяє збирати, обробляти і аналізувати дані онлайн. Використання таких ІТ-продуктів для 
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точного землеробства дозволяє нам зберігати повну інформацію в одному місці, отримувати 

історичні дані та їх порівняльний аналіз, складати звіти й ділитися будь-якої необхідної 

інформацією з усіма учасниками процесу управління полями (фермерами, агрономами, 

аграріями, що працюють на полях, страховими компаніями, трейдерами і т. д.). Перевага таких 

сервісів в тому, що вони також включають інструменти для обробки даних. 

Висновок 

Робототехніка замінюють людей в багатьох сферах життя, і сільське господарство не 

виняток. На даний момент є додатки , що можуть розраховувати кількість посадкового 

матеріалу або необхідних поживних речовин на гектар навіть точніше, ніж люди! 

Використовуючи технології точного землеробства, можна отримувати інформацію про посіви 

та прогноз погоди на свій телефон не виходячи з дому. 
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Сфера сільського господарства відрізняється від інших галузей тим, що в ній потрібно 

докладати багато зусиль для досягнення результату, постійно слідкувати за станом рослин, до 

того ж свої корективи вносять погодні умови. Тому застосування роботів у якості виконавців 

одноманітної роботи: засіяти землю насінням, знищити бур’яни, зібрати врожай – допоможе 

покращити діяльність сільськогосподарських підприємств.  

Використання та створення нових роботів науковці узагальнили таким терміном як 

робототехніка. Доктор технічних наук, академік НААН України Адамчук В. В. зазначає: 

"Робототехніка являє собою науково-технічну дисципліну, … яка вивчає не лише теорію, 

методи розрахунку і конструювання роботів, їх систем і елементів, але і проблеми комплексної 

автоматизації виробництва і наукових досліджень із застосуванням роботів" [1]. Це означає, 

що робототехніка є наукою, яка вивчає застосування та функціонування роботів у різних 

сферах діяльності людей. Повертаючись до теми наукової статті, можна дійти висновку, що 

робототехніка вважається актуальною, тому що може замінити велику кількість працівників 

на сільськогосподарському підприємстві, тим самим дозволяє розвиватися українській 

аграрній галузі. Окрім цього, академік Адамчук В. В. подає наступні три ознаки роботів, що 

повністю характеризує їх як самостійних «працівників» [1]:  

1) автономність, під якою розуміється здатність самостійного виконання дій або 

виробничих операцій лише із програмним алгоритмом або з цілеспрямованою командою;  

2) універсальність – здатність виконувати найрізноманітніші дії або виробничі операції 

та легко переходити з одного виду дій на інший;  

3) автоматичність, тобто здатність виконувати досить складні й завершені дії або 

виробничі цикли без безпосереднього втручання людини-оператора [1].  

Також у науковій статті Адамчука В. В. обґрунтовані принципи, згідно з якими 

робототехніка та галузь сільського господарства повинні «співпрацювати», серед них:  

- принцип досягнення кінцевих результатів. Робототехніка у сфері сільського 

господарства повинна демонструвати набагато кращі результати своєї роботи, ніж людська 

праця, що підтверджує необхідність її використання;  

- принцип необхідності. Він означає, що люди повинні застосовувати робототехніку 

тільки в тому випадку, якщо без її допомоги дійсно не обійтися;  

- принцип своєчасності. У продаж робот повинен надходити лише тоді, коли пройшов 

повну технічну перевірку та відповідає всім поставленим перед ним вимогам. [1].  

З метою ознайомлення з новинками робототехніки, яку можна використовувати в 

сільському господарстві, було опрацьовано дані з офіційного сайту для українських аграріїв 

aggeek.net та запозичено основну інформацію про трьох найперспективніших роботів для 

продуктивної діяльності підприємств агросектору.  

1. Робот Avo — автономний обприскувач. Виготовленням роботів цього типу, а саме із 

застосуванням хімічної обробки, займається швейцарська компанія Ecorobotix. Розробники 

робота Avo стверджують наступне: "Модель Avo є автономним рішенням, що використовує 

передові технології машинного навчання для розпізнавання й вибіркового обприскування 

бур’янів мікродозою гербіцидів" [2]. Тобто, робот Avo аналізує земельну ділянку на наявність 

основних шкідників, бур’янів, а потім, проїжджаючи між рослинами, обприскує гербіцидами 

ті місця, де вони (бур’яни) перед цим були знайдені.  

Для пересування робот використовує четверо коліс, а також камеру стеження й модуль 

GPS RTK. Розробники запевняють, що Avo не зіткнеться з будь-якими перешкодами, оскільки 

оснащений Lidar і ультразвуковими датчиками виявлення бар’єрів. За словами розробників, 
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"час автономної роботи становить 8 годин" [2], що характеризує потужність акумулятора 

робота. Коштує Avo 106 тис. доларів.  

2. Naio Oz — механічний робот для прополювання сільськогосподарських культур. 

Французька компанія Naio Technologies поінформувала, що робот "Oz Naio оснащений 

електроприводом, має 4 двигуни потужністю 110 W. Призначений він для роботи в теплицях. 

Обробка культур здійснюється механічним шляхом без застосування гербіцидів. Автономно 

робот може працювати 4-10 годин на літієвих батареях" [3]. На відміну від Avo, Naio Oz не 

використовує хімічні речовини для боротьби зі шкідниками. Крім цього, літієві батареї – 

висока стабільність робочої напруги робота протягом багатьох років експлуатації. Вартість 

одного робота становить приблизно 10 тис. євро. Як стверджують розробники цього робота, 

він може працювати у двох головних режимах:  

- ручного управління. Працює за допомогою безпровідного пульта дистанційного 

управління;  

- автономного режиму без контролю оператора. Для роботи в цьому режимі робота 

вивозять на стартову точку, потім запрограмовують на конкретне завдання й зазначають 

потрібну земельну ділянку, на якій йому потрібно буде працювати [3].  

3. Робот Robotti 150D — загальний носій інструменту зі стандартною 3-точковою 

навіскою. Данська компанія Agro Intelligence створила робота, який «має аналогічні з 

трактором функціональні можливості» [2], проте в цьому випадку технологічні операції 

виконуються без участі людини. Особливістю Robotti 150D є наявність додаткового 

обладнання, до якого входять: «ґрунтообробні машини, сівалки точного висіву, машини для 

міжрядної роботи, обприскувачі і косарки» [2]. Цей робот має дизельні двигуни Kubota та 

власну гідравлічну систему. Також Robotti 150D використовує програмне забезпечення 

Agrointelli, з допомогою якого його можна спрямувати на конкретну земельну ділянку під час 

автономного режиму роботи. На даний момент вартість одного такого робота становить 207,6 

тис. доларів.  

Отже, у статті було проаналізовано визначення терміну «робототехніка». Крім цього, 

досліджено головні особливості роботів, які повністю характеризують їх як самостійних 

«працівників». За допомогою інформації, отриманої з офіційного аграрного веб-сайту 

aggeek.net, ознайомлено з найбільш перспективними агророботами, яких конструюють 

європейські країни з метою покращення роботи сільськогосподарських підприємств. Також 

було визначено принципи, згідно з якими такі галузі як сільське господарство та робототехніка 

повинні «співпрацювати».  
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Сільське господарство – галузь господарства, завданням якої є забезпечення населення 

продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. На відміну від 

промисловості, технологічний процес в сільському господарстві тісно пов’язаний з природою, 

де земля виступає в ролі головного засобу виробництва. Саме тому ця галузь має більший 

вплив на природне середовище, ніж будь-яка інша галузь народного господарства. 

У сільськогосподарському виробництві зайнято близько половини економічно 

активного населення світу. Але цей показник не однаковий в країнах з різним економічним 

розвитком, а саме: в країнах, що розвиваються, цей показник дорівнює 2/3 і більше, тоді як у 

розвинених країнах – менше 10%, а у США і деяких країнах Західної Європи він становить 

тільки 2-3 %.[1]  

Одним з базових елементів ресурсозберігаючих технологій в сільському господарстві є 

"точне землеробство" (або як його іноді називають "прецизійне землеробство" - precision 

agriculture). Точне землеробство - це управління продуктивністю посівів c урахуванням 

середині підлоги варіабельності довкілля рослин. Умовно кажучи, це оптимальне управління 

для кожного квадратного метра поля. Метою такого управління є отримання максимального 

прибутку за умови оптимізації сільськогосподарського виробництва, економії господарських 

і природних ресурсів. При цьому відкриваються реальні можливості виробництва якісної 

продукції та збереження навколишнього середовища. Точне землеробство – це вже давно не 

лише система автопілотів, які  вже використовують майже усі сільгоспвиробники. Наразі 

аграрії дивляться на точне землеробство через призму агрономії та шукають зрозумілі та 

практичні інструменти, які вони можуть придбати та застосувати. 

Такий підхід, як показує міжнародний досвід, забезпечує набагато більший 

економічний ефект і, найголовніше, дозволяє підвищити відтворення ґрунтової родючості і 

рівень екологічної чистоти сільськогосподарської продукції. Точне землеробство – це 

комплексна високотехнологічна система сільськогосподарського менеджменту, що включає в 

себе технології глобального позиціонування (GPS), географічні інформаційні системи (GIS), 

технології оцінки врожайності (Yield Monitor Technologies), технологію змінного нормування 

(Variable Rate Technology) і технології дистанційного зондування землі (ДЗЗ). [2] 

Цифрова трансформація зможе в декілька разів збільшити віддачу від сил і коштів, що 

вкладають аграрії. Тому у цьому напрямі працюють всі глобальні гравці ринку, включно з 

нашою компанією. Феномен впровадження останніх ICT-винаходів у сільськогосподарській 

діяльності називають Smart Farming, або ж Третьою зеленою революцією. Технології, які 

навіть важко уявити, стають рушіями прогресу агровиробництва — від точного землеробства, 

що базується на великих даних та інтернет речей, до управління посівами в декілька натисків 

на смартфоні аграрія[3]  

Сфера сільського господарства світу унаслідок еволюційного розвитку технологій на 

сьогодні перебуває на етапі 4.0 («Сільське господарство 4.0») та є орієнтованою на 

використання екологічно чистих природних ресурсів (сонце, морська вода), передових 

інноваційних технологій розумного, точного землеробства, зокрема генетичної модифікації, 

нанобіотехнологій, позаґрунтового вирощення рослин і вертикального землеробства (на 

основі гідро- акво- і аеропоніки), а також складних технологічних систем супутникової 

навігації, роботів, безпілотних літальних апаратів/дронів, 3D та 4D друку продуктів 

харчування, Інтернету речей (ІоТ), блокчейну (blockchain) тощо. Ці глобальні технології 

дозволять фермерським господарствам бути більш прибутковими, ефективними, безпечними 
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і екологічно чистими. Прогнозується, що наступний етап еволюції «Сільське господарство 

5.0» буде заснований на всебічній роботизації агропродовольчого виробництва із 

використанням різноманітних форм штучного інтелекту. 

топ-10  сільськогосподарських технологічних напрямів: «Безпілотні літальні апарати», 

«Сільськогосподарський Інтернет речей», «Технологія смарт землеробства», «Технологія 

дистанційного керування», «Технологія дистанційного зондування», «GPS», «Вертикальне 

землеробство», «Pобототехніка», «Супутникова навігація», «Землеробство захищеного 

ґрунту» [4]  

Ще одним елементом точного землеробства є комплексне агрохімічне обстеження 

ґрунтів. І ми лише підходимо до цього. І якщо говорити в цілому про обстеження ґрунтів, то 

це було ще при Радянському Союзі, але якість та точність залишала бажати кращого. Зараз усе 

це робиться значно краще та якісніше. Технології дозволили зменшити людський фактор, 

окрім того збільшилась кількість проб з одного поля. Якщо раніше відбиралась одна-дві проби 

на поле і робився якийсь загальний аналіз, то тепер усі хочуть вносити добрива 

диференційовано і це спонукає аграрія збільшувати кількість проб. І це доцільно робити, 

оскільки в середньому по полю може бути врожайність кукурудзи на рівні 12 тонн, але на 

певних ділянках вона буде складати 9 тонн, а в інших 15. Провівши аналіз ґрунту, 

сільгоспвиробник може побачити, що у тій ділянці не вистачає лише одного елементу, який 

лімітує врожайність, і його внесення дозволить значно збільшити врожайність саме у цій 

ділянці.  

В тренді трьохгектарна сітка, саме такою користуються в Європі і використання такої 

сітки може називатись точним землеробством. Але для українських сільгоспвиробників це 

доволі дорого, тому вони найчастіше користуються 10-15-ти гектарною сіткою. Проте навіть 

такий аналіз дає суттєві результати в порівнянні з тим, коли не робиться жодного. Наприклад 

ми вносимо завелику норму добрив і через це підвищуємо кислотність ґрунту, що не лише не 

збільшує врожайність, а навіть пригнічує культуру. Іноді буває так, що провівши аналіз ґрунт, 

сільгоспвиробник розуміє, що лімітуючим фактором був не азот, калій чи фосфор, на внесення 

яких він робив ставку, а наприклад цинк чи сірка і через це він недоотримував врожай. 

Додавши цей елемент в технологічну карту, ми бачимо, що картина по полю кардинально 

змінюється. [5] 

Таким чином, точне землеробство є одним з таких етапів розвитку 

сільськогосподарського виробництва з максимальною економією ресурсів, ефективною 

охороною навколишнього середовища та здоров’я громадян. Широке розповсюдження 

інформаційних технологій в аграрному бізнесі буде суттєво впливати на їх поширення і в 

сільській місцевості. В світі акумульовано досвід стимулювання впровадження інформаційних 

і цифрових технологій, доступу до швидкісного Інтернету на селі саме через безпосередню 

діяльність виробників агропромислової продукції. Позаяк низький рівень економічного 

розвитку сільських територій України призводить до постійної міграції сільського населення 

у міста, низьких доходів і високого рівня безробіття селян, і, як наслідок, руйнування 

соціальної та інженерної інфраструктури сільської місцевості. Саме тому агробізнес, як 

показує світовий досвід, зацікавлений у використанні цифрових технологій як на полі, так і 

фактично вдома у своїх працівників, щоб максимально наблизити якість життя на селі до 

якості життя у місті, а в деяких випадках досягти навіть вищих соціальних стандартів і умов 

проживання сільського населення. Це означає, що процес насичення сучасними 

інформаційними технологіями землеробства та в цілому сільського господарства варто 

розглядати як частину масштабного проекту модернізації села, подолання його технологічної 

відсталості та соціально-економічного відродження сільських територій. 
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Сьогодні ми живемо в суспільстві, яке характеризується інтенсивним використанням 

природних ресурсів та посиленим  антропогенним тиском на природу.  Вже не є новиною, що 

частина ресурсів, наприклад мінеральних, перебуває на стадії вичерпання, а інша частина 

природних ресурсів (поверхневі води, ґрунти) настільки змінили свої екологічні властивості, 

що їх пряме використання іноді стає неможливим. 

 Подолання негативних наслідків впливу діяльності суспільства на природу зумовило 

формування нового світогляду, котрий у відповідному документі ООН [1],   визначений як 

шлях сталого розвитку. 

Відповідальне споживання - це раціональне управління природними ресурсами, 

споживання товарів і послуг, що є нешкідливими для довкілля, при виробництві яких 

мінімізовано антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, а також 

методи скорочення обсягів відходів. 

Кліматичні зміни не оминули жодної країни. Обсяги викидів парникових газів 

продовжують зростати: на сьогодні вони вищі на понад 50 % порівняно з 1990 роком. Хоча 

країни Східної Європи і Центральної Азії не продукують значних викидів парникових газів, 

цей регіон непропорційно потерпає від наслідків кліматичних змін. 

Минулий, 2020 рік запам'ятається світу не лише пандемією короновірусу, але і таким 

історичним  моментом, як розвиток всесвітньої економіки безвуглецевого напрямку. 

Насьогодні до цього руху приєднались азіатські країни, США, найбільші корпорації в світі 

також поновили свої зобов'язання  до 2030, 2050, 2060 року стати на шлях безвуглецевого 

виробництва. Столиця Хорватії взяла зобов'язання стати містом із нульовим рівнем викидів 

вуглецю до 2050 року. На торфовищах Білорусі здійснюються безпрецедентні заходи для 

утримання вуглецю в ґрунті. Грузія застосовує складні системи раннього попередження й 

ефективніші методи захисту від повеней. 

Україна є частиною планети Земля і кліматичні зміни, які фіксуються з року в рік, 

вказують і українцям, і бізнесу, на що слід звертати свою увагу. За останні 30 років середня  

температура в Україні зросла на 1 відсоток. Моделювання подальшої ситуації не вказує на 

критичні показники,  але це більше повязано з припиненням діяльності багатьох промислових 

виробництв, загалом же кліматична політика нашої країни, нажаль, має прогалини. Так, 

наприклад, лише 7% території України охороняється як природні території, а якщо брати 

вимоги ЄС то така частка повинна бути до 30% як мінімум. Наразі великою проблемою є і стан 

прісноводних водойм  і неконтрольоване поширення орних земель, внаслідок чого втрачається 

понад 80% природних територій[2]. 

Економічне зростання і сталий розвиток вимагають термінового скорочення впливу на 

екологію шляхом змін у виробництві та споживанні товарів і ресурсів. Що може зробити 

кожен з нас на шляху до сталого розвитку?Ефективно управляти спільними природними 

ресурсами, утилізовувати токсичні відходи і забруднюючі речовини, ось що допоможе у 

досягненні цієї мети. Заохочення галузей, підприємств і споживачів до утилізації та 

скорочення обсягів відходів є настільки ж важливим, як і підтримка країн, що розвиваються, 

у запровадженні більш раціональних моделей споживання до 2030 року. 

Не менш важливим у відповідальному споживанні є і енергозбереження. Щоб 

споживати відповідально, потрібно: 

 Використовувати жалюзі - це зменшить теплопровідність вікна на 8-15%; 
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 Установити склопакети – це зменшить втрату тепла на 50%; 

 Утеплювати дах – використовуйте ізоляційні матеріали завтовшки не менше 25 см; 

 Рослини в кімнаті – природний зволожувач, вони знижують потребу в кондиціонері; 

 Фарбувати стіни та стелю у світлі кольори – це скорочує витрати на освітлення на 10-

15%; 

 Використовувати енергозберігальні лампи – вони дозволять заощадити 75% 

електроенергії; 

 Встановити лічильники – платити лише за дійсно використаний газ; 

 Зачиняти двері у під’зді, що мінімізує сумарні теплові втрати будинку на 5-15%; 

 Вимикати за собою світло - освітлення у сукупному споживанні електроенергії 

становить 30%; 

 Вимикати праску в перервах між прасуванням – її потужність відповідає 20 лампам по 

100 Вт; 

 Не кип’ятити зайву воду, так можна зекономити близько 70 грн/рік; 

 Вимикати монітор у перервах – він «з'їдає» до 70% енергоспоживання комп'ютера; 

 Не залишати зарядний пристрій у розетці, він споживає енергію навіть в неактивному 

стані; 

 Регулярно очищати пилосос, з наповненим контейнером витрати енергії збільшуються 

на 40%; 

 Чистити чайник від накипу, що  зменшить втрати електроенергії на 30%; 

 Прати за нічним тарифом за допомогою  функції «Відкладений старт»; 

 Перевіряти стан фільтрів у кондиціонері щомісячно, чистими вони споживають менше 

енергії 

 Купуючи нову технiку, обирати клас «А» Холодильник класу «А» економить до 35% 

енергії; 

 Не розміщуйте поруч плиту і холодильник – втрата енергії зросте вдвічі; 

 Тримати продукти в холодильнику закритими – через випаровування компресор 

працює довше; 

 Продукти з морозильника розморожувати в холодильнику – заощаджуйте на роботі 

компресора 

 Відстань від холодильника до стіни має бути не менше 5 см – інакше перевитрата 

енергії сягне 30% тощо[3]. 

Отже, в процесі дослідження обґрунтовано важливість сталого розвитку, 

відповідального споживання, як основи циркулярного суспільства, наведено перелік способів 

економії енергії у побуті, що дозволить розвинути інноваційне та критичне мислення 

суспільства та буде запорукою збереження екологічної та економічної рівноваги в світі. 
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На сьогодні Україна має велику кількість сміттєвих полігонів для поховання 

пластикових відходів. Все більше забруднені ними природні ландшафти. 

Тому вчені намагаються розробити нові методи синтезу біодеградуючих полімерних 

матеріалів. Бажано, щоб вони були з поновлюваних джерел. Саме використання 

біорозкладальних полімерів  найбільш актуальні для вирішення глобальної екологічної 

проблеми утилізації відходів.  

Біополімери відрізняються від інших пластиків тим, що розкладаються в 

навколишньому середовищі під дією фізичних факторів і мікроорганізмів - бактерій або 

грибків. Полімер, як правило, вважається біорозкладним, якщо вся його маса розкладається в 

ґрунті або воді за період в шість місяців, що дозволяє вирішувати проблему відходів. Отже, 

такі полімери  розкладаються набагато швидше, ніж синтетичні полімери з нафтової сировини. 

Біорозкладні полімери (англ. Biodegradable polymer; біодеградуючі полімери) –це клас 

полімерів, до складу яких входять речовини, які утворюються в результаті життєдіяльності 

рослин або тварин (целюлоза, білки, крохмаль, нуклеїнова кислота, природна смола і т.д.), а 

також в процесі біосинтезу в клітинах живих організмів, здатні при певних умовах 

розкладатись на нейтральні для навколишнього середовища речовини [1].  

Традиційно доступними є більше 30 різних біополімерів, які знаходять широке 

застосування.  В таких напрямкaх, як текстиль, сільське господарство, медицина, будівництво, 

оздоблення і виготовлення різноманітних пакувань.  

У виробництві біорозкладаної упаковки найбільшого поширення набули полісахариди. 

Перш за все крохмаль, декстрини, хітозан, целюлоза, полімолочна кислота, відходи 

деревопереробки. 

Найбільш відомий з таких матеріалів - полімолочнa кислота (полілактид), її можна 

використовувати замість поліетилену для виготовлення хaрчової плівки, одноразового посуду, 

пакетів, різної тари. 

Основною перевагою є той факт, що для виробництва полілактиду потрібні натуральні 

щорічно поновлювані ресурси. Сировиною, яка використовується при виробництві 

полілактиду, є цукрова тростина або кукурудза. 

Полілактид (ПЛА) - біодеградуючий, біосумісний, термопластичний, аліфатичний 

полімер. Moномером полілактиду є молочна кислота. Її отримують мікробіологічною 

ферментацією цукрів, які попередньо добувають гідролізом і екстракцією з рослинних 

продуктів: крохмалю (маїсовий, кукурудзяний, картопляний, злаковий) або меляси, одержаної 

при виробництві цукру з цукрового буряка або цукрової тростини. Молочна кислота дуже 

гігроскопічна, тому зазвичай замість неї використовують лактиди [4]. 

Існує два способи синтезу полілактиду: поліконденсація молочної кислоти та 

полімеризація лактиду. У промисловості використовуються обидва способи. 

Поліконденсацією молочної кислоти можна отримувати тільки низькомолекулярний 

полілактид, так як в процесі виділяється побічний продукт - вода, відвести яку з реакції 

складно, і  тому зростаючий полімерний ланцюг руйнується. Найбільш часто для синтезу 

полілактиду застосовується спосіб полімеризації з розкриттям циклу, оскільки це дозволяє 

отримати високомолекулярний полілактид, а також різні сополімери на його основі. Для 

синтезу полілактиду з молочної кислоти потрібні реалізації декількох стадій: олігомерізація 

молочної кислоти; деполімерізація олігомерів з отриманням лактиду, очищення лактиду, 

полімеризація лактиду шляхом розкриття циклу із застосуванням каталізатора – октаноату 

олова. Цей процес зазвичай безвідходний, основна маса відходів виникає при виробництві 
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молочної кислоти (біомаса після ферментації при отриманні глюкози), які утилізуються без 

затруднень. 

Однією з переваг полілактиду є можливість його виробництва різними способами - як 

синтетичним, так і ферментативним бродінням цукру і мальтози, сусла зерна, картоплі або 

кукурудзи. Важливою перевагою полілактида є і те, що він є прозорим, безбарвним 

термопластичним полімером, який може бути перероблений всіма способами для переробки 

відомих термопластів. При відповідній пластифікації полілактид стає еластичним й імітує 

поліетилен, пластифікований полівінілхлорид або поліпропілен. Інша перевага матеріалу - 

варіювання терміну служби. Запрограмувати тривалість існування полімеру можна 

зменшивши мономер в його складі. Також, за бажанням, можна підвищити міцність, 

пружність і термостабільність [3]. 

Полілактид біорозкладальний полімер і його розклад відбувається в два етапи. 

Спочатку групи естерів поступово піддаються гідролізу водою для формування молочної 

кислоти та інших невеликих молекул, потім їх розкладання відбувається з допомогою 

мікроорганізмів в певному середовищі. 

Полілактид належить до групи «compostable» (компостований), тобто має здатність до 

розкладання за умов промислового або домашнього компостування. В результаті утворюється 

гумус. Засвоюється він також і мікробами морської води. Вироби з полілактиду можуть, але не 

обов’язково повинні розпадатися у природних умовах. Тому для їх повного розкладання на 

воду і вуглекислий газ (за період 20–90 днів) необхідне саме компостування. Такі матеріали не 

варто викидати на звичайні звалища: у несприятливих для біодеградації умовах, завалені 

великою кількістю іншого сміття, вони можуть зберігатися там протягом багатьох років [5].  

Разом з тим ПЛА не позбавлені недоліків. Вони поступаються звичайним ПМ по 

теплостійкості, і, як наслідок, упаковка з ПЛА не може бути заповнена вмістом з 

температурою 50°С і вище, тому що при цьому вона починає деформуватися. Одним із шляхів 

підвищення теплостійкості ПЛА є радіаційне зшивання полімеру після етапу полімеризації, 

але воно не отримало широкого розповсюдження. Бар'єрні характеристики ПЛА стосовно 

кисню гірше, ніж у ПЕТ (приблизно в 10 разів), ПП і ПВХ, і тому тара з ПЛА використовується 

для пакування сухих і деяких заморожених продуктів, а також рідин з невеликим терміном 

зберігання. Високий коефіцієнт дифузії СО2 не дозволяє використовувати пляшки з ПЛА для 

розливу газованих напоїв і обмежує області їх використання розливом молока, фруктових 

соків, води, рослинної олії [2]. 

Незважаючи на певні недоліки створення і дослідження біорозкладальних полімерних 

матеріалів, що не завдають шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людини є 

вимогами сьогодення. 
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Ми зобов’язані залишити прийдешнім поколінням чисту планету! Настав час 

боротися з проблемою, інакше світ перетвориться на сміттєвий вал – у прямому та 

переносному значенні. 
Весь світ поступово переходить на екологічну продукцію. Не оминуло це також  

і пакувальну індустрію, адже кожен сьогодні розуміє важливість переробки та сортування 

сміття і пластику. 

Біорозкладний пластик розкладається з часом і стає мікропластиком. Є пластик не 

біорозкладний, але на натуральній основі. А є біорозкладний на натуральній основі. Саме його 

можна компостувати, хоча не весь – для цього він мусить мати спеціальну сертифікацію. 

Таких стандартів є два: по-перше, він має розкладатись на Н2О-СО2 (після розкладу не має 

залишитися ніяких шкідливих речовин, особливо важких металів), по-друге, має розкластися 

на 90% за 6 місяців. 

Біорозкладний пластик потребує величезної кількості ресурсів: для його виготовлення 

величезні площі засаджуються монокультурою – це вбиває різноманіття; використовується 

величезна кількість пестицидів, тому що монокультури без них важко вирости, – таким 

чином відбувається величезний екологічний вплив, зокрема на зміни клімату.[1]  

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проєкт закону №2051-1 «Про 

обмеження обігу пластикових пакетів на території України». 

Проєкт забороняє використання легких та надлегких пластикових пакетів.У разі 

прийняття закону, норми набудуть чинності з 1 січня 2022 року. 

Переваги біопакетів є очевидними: при біорозкладанні виділяється не метан, а 

вуглекислий газ; нешкідливі; виріб не потребує особливих умов для розкладання; властивості 

матеріалу та кінцевого продукту (міцність, прозорість, водонепроникність) не змінюються. 

Американські хіміки розробили пластик, який здатний дуже швидко розкладатися під 

впливом сонячного світла та який допоможе розв'язати проблему накопичення пластикового 

сміття у Світовому океані. Новий полімерний матеріал зберігає міцність під водою, але 

швидко розкладається під дією ультрафіолету на її поверхні. 

Компанія «Logogroup» є одним із виробників та реалізаторів біокомпостних пакетів, що 

розкладаються через кілька місяців після їх використання. В Україні їх поки що не так багато, 

тому, що це є новинкою для вітчизняного ринку. Проте, саме ця новинка покликана врятувати 

навколишнє середовище та зробити людей свідомими до питань, що стосуються екології. 

Біорозкладні пакети з крохмалю розкладаються за умови компостування. Тобто, 

використання таких пакетів буде ефективне тільки в тому випадку, якщо після використання 

він буде компостований вдома або на спеціальних пунктах приймання. 

Біорозкладний пакет  «Ok industrial»  потребує компостування і в компостній ямі він 

розкладеться за 3 місяці. Не бажано викидати ці екологічні пакети в смітник, бо в такому 

випадку з них буде мало користі. Звісно, пакет розкладеться не через століття, але декілька 

років точно потрібно буде для того, щоб відбулася повна деструкція.  

Український стартап «Foodbiopack» (біорозкладаний їстівний пакет) - це технологія 

біорозкладних матеріалів для різного виду упаковки та одноразової тари. Пакети 

«Foodbiopack» в грунті розкладаються від 10 до 30 днів і нетоксичні. Вони зроблені з 

розплавленого полісахариду, а малюнки, нанесені на них - з харчового барвника.[2] 
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Такі пакети витримують до 4 кг ваги, термо- і холодостійкі, їх можна тримати в 

холодильнику або розігрівати в мікрохвильовці, використовувати при випіканні. А при 

бажанні - з'їсти. Після використання пакет можна запустити в цикл переробки в іншу тару, 

використовувати як добриво або корм для тварин. 

Пакувальні матеріали, на яких нанесено слово «компостований», дійсно здатні 

прискорено розпадатися на природні елементи, але в спеціальному промисловому обладнанні, 

де створене компостуюче середовище. Тут потрібно створити ідеальний баланс тепла, вологи 

і кисню, а також мікроорганізмів – для розщеплення органічних і рослинних матеріалів. В 

іншому випадку, вони дуже повільно розпадаються на фрагменти. 

Термін «біодеградація» відноситься до полімерів з органічних сполук (наприклад, 

крохмалю). Також маркується і оксопластик – поліетилен, що містить домішки, які 

прискорюють процес розкладання на вуглекислий газ, воду і мікрочастинки пластику. 

Маркуванням із зображенням цифри 7 в трикутнику позначають матеріали, які не 

вписуються в інші категорії, і про розпад яких достеменно нічого не відомо. 

 Багато виробників з метою економії при випуску еко-поліетилену додають неякісні 

деграданти, які лише частково впливають на біорозкладаність пакетів, що суперечить 

екологічним нормам. 

У нашій країні є три виробники, які виробляють біорозкладні пакети з кукурудзяного 

та картопляного крохмалю. Їх можна використовувати не тільки для сміття, а й зберігати в них 

продукти або ходити з ними в супермаркет.[3] 

«Новіс» - це завод упаковки, який почав випускати пакети з кукурудзяного крохмалю і 

біополімерів рослинного походження у 2020 році. Продукція протестована в Європі і має 

міжнародний сертифікат «OK compost HOME». Пакети компостуються в домашніх умовах за 

30-90 днів. 

Компанія «Біосфера» у 2020 році запустила випуск біорозкладних пакетів «Go Green». 

Вони складаються з біополімерів і сировини природного походження (кукурудзяного або 

картопляного крохмалю, полілактиду PLA) і розкладаються без залишкового мікропластика. 

Продукція відповідає світовому стандарту «bio-based», який підтверждує, що природної 

сировини в її складі не менше 40%. Ці пакети розкладаються протягом 6 місяців в умовах 

промислового компостування. 

 Компанія «ЧистоПес» цікава тим, що вона не просто виробляє пакети з  крохмалю, а 

пропагує дуже делікатну, але важливу тему — прибирання екскрементів за своїми домашніми 

тваринами під час прогулянки. Бренд випускає як звичайні пакети, так і крохмальні, які 

повністю розкладаються, розкладаючись на воду, CO2 і біомасу. Навіть фарба для нанесення 

малюнку використовується екологічно чиста.  

Щоб від пакетів з крохмалю дійсно була користь, їх потрібно використовувати 

правильно. Завести вдома 2 сміттєвих відра замість одного, розділяти сміття і викидати його 

у відповідні баки. Пляшки - до скла, папір - до макулатури, одноразовий посуд, упаковки та 

іншу пластмасу - до пластику, а органіку - до змішаних відходів. 

У нас в країні ще немає підприємств, де органічне сміття переробляли б у промислових 

масштабах. Необхідно дотримуватися умови, щоб українські споживачі сортували пакувальні 

матеріали,  збирали в біорозкладному сміттєвому пакеті тільки органіку, і тоді він 

перетвориться в гумус сам і не буде перешкоджати розкладанню харчових відходів, які 

всередині нього. 

 

Список використаної літератури: 

1. Біорозкладні пакети для сміття: користь чи еко-тренд? [Електронний ресурс].- Режим 

доступу: https://greenpost.ua/news/kompostovni-pakety-ekologichno-chy-yak-zavzhdy-i6334 

2. Українці створили біорозкладні пакети, які можна їсти. Електронний ресурс].- Режим 

доступу: http://iii.ua/uk/ukrayinci-stvorili-biorozkladni-paketi-yaki-mozhna-yisti 

3. Пакети з крохмалю — як ними користуватися, щоб в цьому був сенс. [Електронний 

ресурс].- Режим доступу: https://ecofactor.ua/blog/eco-pakety  

https://ecofactor.ua/blog/eco-pakety


86 

ШЕРІНГОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Стренадко В.Р., студентка 

Науковий керівник –  Луценко О.А., к.е.н., доцент 

Харківський національний технічний університетсільського господарства  

імені Петра Василенка 

e-mail: vitalinastrenadkoo@gmail.com 

 

На початку XXI століття у світовій економічній системі відбулася знакова подія: в 

надрах капіталізму зросло те, що ще сто років тому називалося моделлю колективного 

споживання. В її основі – спільне користування товарами і послугами, бартер або оренда 

замість одноосібного володіння і приватної власності. Усе це реалізується в рамках 

віртуальної спільноти за допомогою інтернет-платформ та спеціальних додатків. 

Термін спільне споживання (англ. Collaborative consumption), а також Шерінг (англ. 

Sharing, en: sharing economy) використовується для опису економічної моделі, заснованої на 

колективному використанні товарів та послуг, бартері і оренді замість володіння. Спільне 

споживання засноване на ідеї, що зручніше платити за тимчасовий доступ до продукту, аніж 

володіти ним. Торгові майданчики, засновані на моделі спільного споживання дозволяють 

обмінюватися навичками, речами, послугами та грошима. Від великих торгових майданчиків, 

таких як eBay і Craigslist, до менш поширених, таких як системи для обміну подорожами, 

обміну речами, фудшерінг і каршерінг-мережі, спільне споживання переосмислює не лише те, 

що люди купують, але й те, як вони це отримують  [4]. 

Спільне споживання тісно пов'язане із розвитком сучасної економіки, в рамках якої 

виникають горизонтальні мережі виробництва економічних продуктів та їх обміну, а учасники 

економічної діяльності взаємодіють один із одним безпосередньо без залучення посередників. 

Спільне споживання дозволяє максимізувати ефективність використання ресурсів і є формою 

суспільної кооперації [3 ]. 

Згідно із визначенням, поданим Price water house – Coopers PwC (2015), шерингову 

економіку розглядають як сферу відносин, що дозволяє окремим особам і соціальним групам 

заробляти гроші за рахунок недоотриманих активів. Таким чином, фізичні активи надаються 

як послуги. Gaétan Vanloqueren Saw-B (2015) трактує поняття шерингової економіки як 

ініціативу людей, що організовують спільне використання товару. Cyril Kretzschmar включає 

у це поняття й інші складові: економіка спільного доступу (шерингова) базується на рівності 

осіб, які самоорганізуються для створення спільного блага. Так, наприклад, вона передбачає 

створення спільного товару: при розподілі вартості поїздки, яка розподіляється справедливо 

між водієм і пасажирами; вільне програмне забезпечення, розроблене його користувачами, 

належить усім [2] . 

До переваг, які дає економіка спільного споживання, відносяться: 

- Гнучкість. З платформами спільного використання транспорту – такими, як: 

іспанська «Ecooltra і Yego», компанія з обміну електронними скутерами, «Bicing» для обміну 

велосипедами, платформами для поїздок на далекі відстані «Amovens» і «Blablacar» або 

німецькими «Car2go» і «Drivenow», які пропонують послуги з обміну автомобілями у великих 

європейських містах, – життя стає простішим і швидшим. Необхідно лише відкрити програму, 

перевірити, який транспортний засіб знаходиться найближче та зарезервувати його. 

- Незалежність. Споживач більше не прив'язаний до певного місця проживання або 

місця роботи. Платформа «Airbnb» дає можливість змінювати квартири «як рукавички». 

Платформи із найму співробітників на фрілансі – це можливість працювати з будь-якої точки 

земної кулі. Для роботи тепер не потрібні офіси: є численні коворкінг-простору, які можна 

просто орендувати. Як результат, усе більша чисельність людей воліє працювати віддалено, а 

не в одному фізичному місці. 

- Раціональне споживання. Економіка спільного споживання допомагає заробляти 

грошові кошти, здаючи в оренду «простоюючи» товари. Передача в оренду інструментів, 
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автомобілів або навіть спільне використання залишків продуктів у холодильнику перед 

від’їздом у відпустку – усе це допомагає зменшити кількість відходів і дає можливість 

багаторазово використовувати предмети, а не викидати їх. Наприклад, за допомогою 

платформи «Eatwith» можна знайти собі компанію на вечерю або обміняти залишки 

невикористаних продуктів із холодильника. 

- Зміцнення довіри. Експертні огляди і рейтинги кожної платформи сприяють 

дотриманню чесності і прозорості. Платформа «Badi», що знаходиться у Барселоні, яка прагне 

зробити міське життя доступнішим для усіх і всюди, забезпечуючи просторову комунікацію 

людей, є чудовим прикладом того, як розвивається економіка спільного проживання. 

- Економічні вигоди. Відповідно до звіту Deloitte, споживачі економлять у 

середньому близько $ 88 на добу, знімаючи житло через «Airbnb», а не номер у готелі. 

Однак є й певні вагомі недоліки: 

- Безпека і прогалини у законодавчому регулюванні. Система рейтингів і оцінок, 

нажаль, не захищає на 100 % від недобросовісних користувачів, які можуть розбити 

каршерінгове авто або зіпсувати житло. У багатьох випадках відсутнє регулювання якості 

продуктів і послуг, якими обмінюються користувачі. Наприклад, готелі перевіряються на 

предмет якості, а апартаменти Airbnb – ні. 

- Проблеми зростання. Бізнес-модель відчуває багато проблем із забезпеченням 

росту і багато класичних компаній усіляко намагаються його зупинити. Яскравий приклад – 

національний страйк проти «Uber» і «Cabify», який повністю паралізував Іспанію і часом 

ставав вкрай жорстким. 

- Нестабільність. Якщо хтось хоче заробити додаткові кошти, щоб погасити борг або 

заощадити на велику покупку, це може бути цілковито раціональним рішенням. Але якщо 

споживачі дивляться на це як на єдине джерело доходу, у такому випадку забезпечити собі 

прийнятний рівень життя через онлайн-біржі фрілансерів може бути значно складніше [1]. 

Висновки. Отже, шерингова економіка – це не просто оптимальне поєднання попиту і 

пропозиції за допомогою сучасних технологій. Це дійсно революція та переформатування 

концепції споживання за рахунок зміни системи цінностей від надмірного споживання до 

суспільного обміну і взаємодопомоги. Запорука подальшого розвитку шерингу полягає у тому, 

що він утворився еволюційним шляхом і буде зростати, розвиватися далі незалежно від дій 

урядів країн світу чи великих корпорацій. При цьому, головним, як показує світовий досвід, 

найбільш ефективним чинником розвитку шерінгу у майбутньому залишатимуться довіра і 

відгуки споживачів. 
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Збагачення пшеничних зернових пластівців продуктами переробки моркви 

Створення нових харчових продуктів є одним із найбільш актуальних питань, 

вирішення якого неможливе без використання біотехнології. Завдяки методам біотехнології 

людство отримує корисні продукти із застосуванням мікроорганізмів клітин рослин і тварин. 

У харчовій промисловості це спостерігається у збалансованості харчового раціону, у 

виробництві дієтичних харчових продуктів у застосуванні смакових добавок та ароматизаторі. 

Пророщення зерна пшениці, це природний біологічний процес, завдяки якому зерно 

пшениці набуває підвищений вміст біологічно-активних речовин, а саме вітамінів. 

Інтенсифікація цього процесу відбувається під час пророщення зерна пшениці в середовищі 

біопрепарату «Байкал ЕМ». Виготовлення пшеничних зернових пластівців підвищеної 

біологічної цінності з пророщеного в середовищі біопрепарату зерна реалізовано в технології 

пластівців «Еко-Скарб» [1].  

Метою дослідження було подальше підвищення біологічної цінності пшеничних 

зернових пластівців з пророщеного в середовищі біопрепарату «Байкал ЕМ» зерна за рахунок 

додавання вітамінів, макро та мікроелементів які містяться у соках з фруктів та овочів. 

Об’єктом дослідження були обрані пшеничні пластівці, виготовлені з пророщеного зерна за 

технологією «Еко-Скарб» [1]. Покращення біологічної цінності пшеничних зернових 

пластівців проводили за рахунок додавання продуктів переробки моркви, а саме соку. Морква, 

дуже поширена і широко обробляється в умовах нашого сільського господарства, вона 

вважається одним з найбільш корисних дарів природи. Морква - дуже цінний харчовий 

продукт. Коренеплід її містить багатий набір вітамінів (і каротину) і інших біологічно 

активних речовин (вуглеводів, легко засвоюваних азотистих речовин, органічних кислот і 

мінеральних солей). За вмістом каротину морква випереджає майже всі фрукти і овочі. 

Зерно пшениці після пророщення перед плющенням витримували додатково в соку з 

моркви. Таке витримування пророщеного зерна надає змогу всмоктати частину соку пористою 

структурою зернівки. Таким чином, до плющення надходить зерно насичене морквяним 

соком, що додає нові харчові речовини до хімічного складу пшеничних пластівців. 

Під час порівняння вмісту основних поживних речовин у пластівцях, що виготовлені за 

традиційною технологією, з пластівцями «Еко-Скарб» та пластівцями з морквою встановлено, 

що енергетична цінність усіх дослідних зразків пластівців суттєво не відрізняється, але 

спостерігається незначне зниження енергетичної цінності у зразку пшеничних зернових 

пластівців з додаванням соку. Вміст основних поживних речовин в дослідних зразках істотно 

не змінюється, але спостерігається незначне зменшення вмісту вуглеводів, золи та жиру в 

зразках з додаванням соку та незначне збільшення вмісту білку. На відміну від вмісту 

основних поживних речовин, віст вітамінів значно змінюється . З’являється вітамін А, Е та 

бета каротин в пластівцях з морквою. Зростає вміст вітаміну С. 

Згідно затверджених норм фізіологічних потреб населення України в основних 

харчових речовинах та енергії [2] виконано розрахунок забезпечення добової норми у 

основних поживних речовинах та вітамінах за умов споживання 100г пластівців що 

розглядаються. 

mailto:irischkakhavrel@gmail.com
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Забезпечення добової потреби у вітамінах при споживанні  100г пластівців 

 

Проаналізовано можливість забезпечення вітамінами А, С, В1, В2 та бета каротином 

добової потреби людини, яку визначали шляхом встановлення відсотка заповнення ними 

необхідної кількості за умов вживання 100 г готової каші з зернових пластівців. Результати 

показали, що від вживання 100 г всіх дослідних пластівців найбільше заповнюється вміст 

вітаміну В1 для чоловіків в середньому на 73±1 %, для жінок – на 90±1 %, у порівнянні з 

пластівцями, виготовленими за традиційною технологією, де вміст вітаміну В1 заповнюється 

для чоловіків та жінок на 3±1 % та 4±1 % відповідно. Заповнення добової потреби у інших 

вітамінах від вживання дослідних пластівців для чоловіків складає до 18±1 %, для жінок – до 

23±1 %. 

Для проведення оцінювання органолептичних показників була зібрана експертна 

комісія, до складу якої входили представники кафедри технологій і переробних харчових 

виробництв Харківського національного технічного університету сільського господарства. 

Експертна комісія прийшла до висновку, що збагачення пшеничних пластівців морквяним 

соком призводить до поліпшення споживних властивостей готових виробів, а саме: новий 

продукт відрізняється привабливим зовнішнім виглядом, приємним кольором, відповідною 

пластівцям консистенцією, вираженим гармонійним смаком та не має стороннього запаху. 

Отримані дані відповідають вимогам, які зазначені у ДСТУ 1055:2006 та ДСТУ 4634:2006.  

Таким чином, використання морквяного соку в технології пшеничних зернових 

пластівців є доцільним и призводить до розширення асортименту пластівців підвищеної 

біологічної цінності.  
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У ХХІ столітті ми несподівано зіткнулися з парадоксом: на небі світить сонце, 

атмосфера освіжає вітрами, повні до країв океани мирно плескаються у своїх глибоких 

котлованах, але при цьому людство продовжує забруднювати планету і повітря шкідливими 

виробничими викидами. Хоча, з цих джерел цілком реально добувати  чисту та безпечну 

енергію. 

І ось, ми нарешті зрозуміли: наша планета має обмежений запас ресурсів. Крім того, ми 

почали стикатися з наслідками своєї діяльності. Екологічні проблеми почали впливати на те, 

як влаштований наш світ. Мова йде про добровільну розробку та здійснення компаніями 

програм природоохоронного характеру. 

Економічний розвиток буде стійкий лише тоді, коли покращення життя буде 

відбуватись без збільшення споживаних ресурсів.  Господарська діяльність має стати 

особливим різновидом «природних» процесів і обслуговувати соціально-економічну систему  

подібно до того,  як серце та печінка обслуговують організм людини. Екологізація 

промислового виробництва націлена на одночасне підвищення ефективності та зниження його 

природомісткості. Вона передбачає формування прогресивної структури суспільного 

виробництва, орієнтованої на збільшення частки продукції кінцевого споживання при 

зниженні кількості відходів виробничих процесів. Існує кілька принципових напрямків 

зниження природомісткості: 

 кооперування різних виробництв з метою максимального використання відходів 

у якості вторинних ресурсів;   

 створення виробничих об'єднань з високою замкнутістю матеріальних потоків 

сировини, продукції та відходів; 

 зміна виробничих технологій і застосування нових, більш досконалих 

ресурсозберігаючих і маловідходних технологій; 

 створення і випуск нових видів продукції з тривалим терміном життя, придатних 

для повернення у виробничий цикл після фізичного і морального зносу; 

 скорочення випуску витратних матеріалів; 

 розробка і впровадження ефективних систем уловлювання та утилізації відходів. 

Кожен із цих напрямів окремо здатний вирішити лише локальну задачу. Для зниження 

природомісткості виробництва у цілому необхідне об'єднання всіх цих способів. При цьому 

центральне місце займають проблеми технологічного переозброєння, впровадження 

маловідходних технологій, економічного та технічного контролю екологізації. 

Особливо хочемо звернути увагу на метод індустріально-аграрного симбіозу, ідея якого 

зрозуміла з назви. Наприклад, нам вдалося запропонувати ефективне рішення проблеми 

використання відпрацьованого активного мулу, завдяки його вивезення у якості добрива на 

поля. Питання наявності в ньому важких металів в кількостях, набагато вище нормативних, 

можна вирішити засіюванням полів люцерною, яка є біологічним насосом для цих металів. 

Подальше перероблення значно зростаючого при цьому врожаю люцерни відбувається на 

заводі рослинного білка з відділенням концентрату важких металів і повним звільненням від 

них зеленої маси. За допомогою такого індустріально-аграрного симбіозу важку проблему 

перероблення токсичного мулу рано чи пізно вдасться вирішити. 

Що стосується методів перероблення промислових відходів і знешкодження викидів, 

то необхідно спочатку розглянути питання про екологізацію кожного окремого виробництва і 

реалізувати економічно виправдані варіанти усунення кількості викидів. Зрештою, ця 
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концепція зводиться не до прагнення боротися з відходами, а вести процес так, щоб вони 

утворювалися в мінімальній кількості. 

Світ повинен швидко розробити стратегії, які дозволять країнам перейти від своїх 

нинішніх, часто деструктивних, процесів росту і розвитку на шлях сталого розвитку. 

Інтеграція економічних і екологічних факторів в закони і в системи прийняття рішень 

всередині країн повинна бути поєднана на міжнародному рівні. Зростання використання 

палива і матеріалів диктує, що будуть рости прямі фізичні зв'язки між екосистемами різних 

країн. Економічна взаємодія завдяки торгівлі, фінансів, інвестицій і поїздок також буде рости 

та посилювати економічну та екологічну взаємозалежність [1]. 

Але всі міркування про необхідність екологізації залишаться словами, поки не 

встановлені чіткі кількісні характеристики екологічних показників систем на різних 

ієрархічних рівнях. Без цього неможливо займатися оцінкою різних методів виробництва і 

техніки очищення газів і рідин, не можна порівнювати варіанти рішень, пропонованих для 

конкретних виробничих завдань, нарешті, неможливо займатися оптимізацією екологічної 

техніки. 

І все ж, висновок простий: майбутнє за концепцією еколого-економічного розвитку, за 

дотриманням балансу між економічними інтересами та ресурсно-екологічною витривалістю 

територій. Ми маємо дійти до гармонії взаємовідносин в системі «людина-природа» і 

сформувати новий тип свідомого індивіда. 
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Швидкий ріст числа міст, промислових об’єктів, сільських і міських поселень, великих 

тваринницьких ферм і комплексів призводить до щорічного утворення великої кількості 

відходів, які потребують переробки. З цього приводу особливу актуальність набуває розробка 

найбільш ефективних методів очистки стічних вод і продуктів їх переробки у сільському 

господарстві. Для виконання цих завдань Шевцов Н.М. [1, с.96] пропонує використовувати 

стічні води для поливу і підживлення сільськогосподарських культур, а осади – як джерело 

поживних речовин для рослин і ґрунтово-меліоративний засіб для підвищення родючості 

ґрунту. Вилучення цінних речовин із стічних вод і їх осадів або отримання на їх основі 

корисних продуктів, які можуть застосовуватися в народному господарстві, є важливим 

напрямком в розробці заходів щодо охорони навколишнього середовища [2, с.47]. Крім того 

вони утворюються постійно і, в порівнянні з мінеральними добривами, не потребують затрат 

на виробництво [3, с.202]. Зростає роль добрив нового типу, виробництво яких базується на 

використанні місцевої сировини, зокрема мулових мас каналізації [4, с.36]. Саме тому мета 

роботи полягала у вивченні агрохімічних і мікробіологічних особливостей мулових мас 

каналізацій, впливу їх на продуктивність пшениці ярої м'якої і твердої в умовах вегетаційного 

досліду.   

Схема вегетаційного досліду на посівах пшениці ярої включала шість варіантів: мул 

вносили при посіві пшениці ярої в перерахунку на 1 га: 1) контроль – без внесення осаду; 2) 1 

т; 3) 5 т; 4) 10 т; 5) 20 т; 6) 30 т. Пшеницю яру висівали по 100 насінин у варіанті. Досліди 

проводили у ґрунтовій ванні. Облікова площа ділянки варіанту пшениці ярої – 0,25 м2.  

При аналізі елементів структури врожаю пшениці ярої відмічаємо, що основні його 

показники відрізняються залежно від удобрення, особливо це проявляється по масі 1000 зерен. 

Перш за все, це пов’язано з  умовами живлення рослин. Доведено, що внесення мулу сприяло 

підвищенню продуктивності рослин пшениці ярої сортів Жізель і Панянка. Так, по сорту 

пшениці ярої твердої сорту Жізель у варіантах досліду, де вносили від 1 до 30 т/га мулових 

мас каналізації порівняно з контролем, характеризувалися зростанням цього показника від 1,0 

т/га на контролі до 2,5 т/га в 2018 році, від 0,5 до 3,9 т/га в 2019 році і від 0,3 т/га до 1,1 т/га в 

2020. 

Виявлено істотну різницю між варіантами удобрення пшениці ярої сорту Жизель. Що 

стосується сорту Панянка, то така різниця в цих нормах внесення не сприяла підвищенню 

продуктивності рослин. Така різниця, як ми вважаємо, зумовлена біологічними особливостями 

даних сортів, а саме, яра тверда пшениця більш вимоглива до умов вирощування, потребує 

належного рівня удобрення і вологи ґрунту, що не завжди є можливим створити їх у 

виробничих умовах, що і визначається обмеженим ареалом її поширення.  

Крім того, внесення мулу у нормі 1 т/га сприяло збільшенню маси 1000 зерен. 

Найбільшим цей показник по сорту Жізель у даному варіанті був в 2018 р. і становив 34,0 г, 

що на 6,0 г більше порівняно з контрольним варіантом, де ОСВ не вносили. Що стосується 

сорту Панянка, то найбільша маса 1000 зерен була зафіксована за внесення 1 т/га ОСВ в 2019 

р. – 35,0 г, що на 10,0 г більше порівняно з контролем. У середньому за роки досліджень маса 

1000 зерен рослин пшениці ярої сорту Панянка складала 27,3‒35,7 г, що на 7,3-7,7 г більше 

ніж у варіанті без застосування добрив. Аналізуючи дані за роки досліджень слід відмітити, 

що найвищі показники маси 1000 зерен пшениці ярої сорту Жізель отримані у 2020 році, як 

ми вважаємо, за рахунок кращих ґрунтово-кліматичних умов. 
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Таким чином, на основі проведених вегетаційних досліджень з рослинами ярої пшениці 

є всі підстави стверджувати, що мулові маси каналізації  заслуговують на використання його 

як альтернативи органо-мінеральним добривам під зернові культури із розрахунку 10-30 т/га. 

Доцільним є подальше вивчення внесення мулу на ґрунтах із незначним рівнем родючості і як 

елемент рекультивації порушених земель при видобутку корисних копалин, особливо – 

бурштину. 
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Сталий розвиток визначається як такий розвиток суспільства, який задовольняє 

потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої 

власні потреби.  

Це така взаємодія суспільства і природи, за якої зберігається біосфера та забезпечується 

виживання та розвиток людства. Це процес розбудови держави на основі узгодження і 

гармонізації соціальної, економічної та екологічної складових з метою задоволення потреб 

сучасних і майбутніх поколінь. Сталий розвиток забезпечує збалансоване вирішення 

соціально-економічних завдань, збереження сприятливого стану навколишнього середовища 

і природно-ресурсного потенціалу. Варто також розуміти, що сталий розвиток означає процес, 

а не мету чи зразок функціонування суспільства. Головним чинником сталого розвитку, є 

адекватне врахування довгострокових тенденцій розвитку системи природа-суспільство-

людина [1]. 

Найбільш розповсюдженим сьогодні є поняття сталого розвитку як стабільного 

спрямованого розвитку економічної та соціальної сфер при раціональному використанні 

екологічних ресурсів [2]. Сталий розвиток є моделлю подальшого існування людства, при 

якому буде зберігатися баланс між господарською діяльністю людини та станом біосфери. При 

цьому важливими є такі аспекти соціального розвитку як рівноправ’я, підсилення ролі 

громадськості, розгляд освіти як випереджаючого чинника соціальних змін. Сталий розвиток 

у загальнотеоретичному контексті передбачає погодженість економічного, екологічного та 

соціального аспектів розвитку суспільства, що сприяє забезпеченню високого рівня якості 

життя людини. Принципи сталого розвитку використовуються також у процесі планування 

територіальної інфраструктури та містобудування. Відповідна концепція отримала назву 

«сталий розвиток територій» як забезпечення безпечних та сприятливих умов життєдіяльності 

людини у процесі містобудування, охорона та раціональне використання природних ресурсів, 

обмеження негативного впливу на довкілля. В останні роки розповсюдженим є поняття «стале 

місто» – місто, в якому досягнення у суспільному, економічному та фізичному розвитку 

залишаються усталеними. 

Екологічна освіта – це організовані зусилля для вивчення особливостей 

функціонування природних середовищ та, зокрема, здатності людини керувати поведінкою й 

екосистемами для сталого розвитку та життя [3]. 

Екологічна освіта орієнтується на критичне мислення, розв'язання задач та навички 

ефективного прийняття рішень. Така освіта використовує процеси, які залучають студентів до 

спостереження, вимірювання, класифікації, експериментування, що допомагають в 

обговоренні, виведенні, прогнозуванні та інтерпретації даних про екологічні проблеми. 

У наші дні не лише проявляється велика зацікавленість до питань стійкої екологічної 

освіти, а й спостерігається можливість і необхідність доповнення ідей стійкого розвитку до 

практики екологічної освіти. Причому екологічна освіта все частіше визнається основним 

питанням стійкого розвитку. Екологічна освіта повинна "виробляти" у людей такі моделі 

поведінки, норми і принципи дій в соціально-природному середовищі, які породжують і 

відтворюють екологічний розвиток. Усі найважливіші принципи, категорії і поняття концепції 

навколишнього природного середовища мають бути відображені і розкриті в змісті, формах і 

методах екологічної освіти. Ця ідея є вирішальною для створення нової парадигми екологічної 

освіти. Екологічна освіта покликана врятувати людство від загрози, що насувається, на основі 
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формування екологічного світогляду замість споживацького, що панує нині. Він базується на 

знаннях законів природи та її реакції на антропогенний вплив. 

Подальший розвиток цивілізації може здійснюватися тільки у співіснуванні з законами 

природи та усвідомленні людиною своєї справжньої ролі в системі біотичної регуляції [4]. 
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Досить багато часу знадобилося людству, щоб зрозуміти: всі види живої природи 

мають рівноцінну з ним внутрішню цінність, ті ж моральні права, життя у кожної тварини або 

рослини одне і неповторне, а Земля – поки що єдиний дім як для них, так і для людей.  

Проблема становлення і розвитку екологічної етики в суспільстві полягає не в тому, 

щоб добитися повного виконання її постулатів. Цього неможливо досягти так само, як 

неможливо отримати абсолютну справедливість або абсолютну свободу.  

Деякі прихильники антропоцентризму вважають екологічну етику, засновану на 

рівноправності людини і природи, непотрібною, оскільки зберегти природу можливо, як і 

раніше ставлячи на перше місце інтереси людини. У такому разі результатом 

антропоцентричного підходу до екологічної етики насправді є не екологічна етика, а етика 

користування навколишнім середовищем. Особливо яскраво ця тенденція виявляється тоді, 

коли намагаються підмінити зміст виразу «охорона природи» на «раціональне використання 

природних ресурсів». Адже дійсно існує величезна різниця між усвідомленням того, що даний 

природний об'єкт цінується заради його самого (згідно з екоцентризмом), і відчуттям того, що 

об'єкт не можна руйнувати, оскільки він ще знадобиться людям (згідно з антропоцентризмом). 

На жаль, екологічна етика сьогодні ще не привернула належну увагу до себе з боку тих, 

хто приймає рішення з питань раціонального природокористування, управління навколишнім 

середовищем, що і зумовлює гостру необхідність дослідження та широкого обговорення її 

проблем. 

Традиційна етика і обумовлена нею мораль в реаліях сучасності – це скоріше джерело 

сучасних екологічних проблем, але ніяк не засіб для їх вирішення. Нинішня екологічна 

ситуація, перш за все, потребує перегляду моральних парадигм, бо екологічна наука описує 

здебільшого те, що є; етика ж повинна вказувати на те, що має бути. Не можна вважати 

моральною тезу про те, що суспільство повинно досягти стійкої рівноваги з природою. Це 

лише технічна необхідність. Етичний же характер ця теза отримає лише тоді, коли у неї буде 

вкладений додатковий компонент первинного морального обов'язку: всяке життя має бути 

збережено. 

В екологічній етиці можна виділити такі принципи: чим більш унікальними, 

красивими, вразливими є природні об'єкти, тим делікатніше з ними необхідно поводитися; чим 

життя рідкісніше, тим більше його варто поважати; шанувати життя виду слід більше, ніж 

життя індивідуума; полюби навколишню природу як самого себе; сприймай природу як 

біосферну співдружність, а не як комору товарів. 

Основний принцип екологічної філософії – «благоговіння перед життям» – слід 

розуміти як безмежну відповідальність за все живе на землі. Етика благоговіння перед життям 

змушує зважувати – чи дозволяє внутрішнє право людини сліпо слідувати своїм безмежним 

споживацьким інтересам. 

Етика не може бути відносною. Внутрішній компроміс неможливий. Людські дії не 

можуть бути більш-менш етичними. Принципова відмінність етики благоговіння перед 

життям від духовної практики, наприклад, християнства, полягає у відношенні людини до 

внутрішнього конфлікту. Християнина від внутрішнього конфлікту звільняє сповідь, етика ж 

благоговіння перед життям передбачає постійний внутрішній конфлікт – ніщо не може 

звільнити нас від усвідомлення нанесення шкоди іншому життю. Совість не може бути 

заспокоєна після будь-якого неетичного вчинку. 

Основна слабкість в системі збереження природи базується на економічних мотивах і 

полягає у тому, що більшість компонентів біосфери Землі не має встановленої економічної 
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вартості. Одночасно слід зазначити, що в етиці охорони природи не можна допускати 

домінування економічних аргументів. 

За сучасних умов головне джерело екологічної кризи – моральна розбещеність, а 

найбільш серйозний вид забруднення – забруднення розуму і серця. Глобальна екологічна 

криза – це, передусім, моральна криза і вона вимагає моральних рішень на базі екологічної 

етики. 

Аналіз різних наукових поглядів, як минулого, так і сучасності щодо проблеми 

свідчить, що екологічна етика тільки «стає на ноги» та має безліч суперечливих і невирішених 

питань. Вона базується на двох фундаментально різних ідеологіях – турботі про індивідуальні 

живі істоти як прямі об'єкти моральної уваги та занепокоєності навколишнім природним 

середовищем, видами, екосистемами, біосферою в цілому. В обох випадках розвиток етики 

соціуму вимагає активізації совісті і почуття обов'язку. Екологічна етика починається не з 

наукових аргументів, а із принципів толерантності, відчуття солідарності з природою, 

благоговіння перед нею. 

Роль і функції екологічної етики за своїм характером дуже різноманітні. Вони можуть 

включати опис екологічної етики як екологічного консенсуса, необхідного для законодавства, 

що виражає компроміс між економічними вимогами і екологічними обмеженнями; принципи, 

які об'єднують предметне поле етики, медицини і закону; екологічний кодекс поведінки; 

загальне усвідомлення наслідків, спричинених діями людини. 

Не варто думати, що екологічна етика породить чіткі, раціонально впорядковані 

правила, які можна буде застосовувати в конкретних випадках. Незважаючи на стрімкість 

глобалізаційних процесів у всіх екологічних нішах нашої планети, необхідною є наявність не 

єдиної універсальної екологічної етики, а скоріше цілої система етик, здатних враховувати 

національну і культурну диференціацію регіонів. Більш того, екологічна етика повинна 

розглядатися в контексті місцевих реалій, тобто, враховувати місцеві географічні особливості 

і культуру. 

В наш час ще рано говорити про екологічну етику як остаточно сформовану гілку 

екологічної культури епохи глобалізації. Її принципи будуть ще предметом дебатів не одне 

десятиліття.  

Знання екології не завжди викликають бажання захищати природу, а закони – це 

обмеження волі. Екологічна освіта може допомогти перебороти неуцтво. Однак проти 

байдужості вона малоефективна. Тут потрібно визначити, що у людей має бути добровільна 

відповідальність, яка виявляється у вигляді моралі. Можливо добровільно прийнята 

відповідальність на основі екологічної етики є набагато ефективнішим способом охорони 

природи, ніж економічні важелі, екологічна освіта або право. Тільки етика зможе нам 

допомогти змінити те недобре по відношенню до природи, що ми в нашому повсякденному 

житті почали вважати нормальним. 

З іншого боку, екологічна етика, звичайно, є менш вигідним для людини засобом, ніж, 

наприклад, економіка. Брехати, красти безкарно також часто вигідно, але багато людей так не 

чинять, тому щоце аморально. 

Досліджуючи норми і принципи сучасної етики в суспільстві слід зазначити, що етика 

взагалі ніколи не була відірвана від природи. Боротьба в природі значною мірою обмежена 

боротьбою між різними видами, але для існування кожного виду взаємна допомога є загальним 

правилом. Взаємодопомога – важливий чинник природи і можна визнавати сповна доведеним, 

що практика взаємодопомоги має силу, яка завжди веде до прогресивного розвитку як в 

природі, так і в суспільстві.  
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«Сталий розвиток» – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби 

нинішніх поколінь і не ставить під загрозу можливості наступних поколінь задовольняти 

свої потреби». 
Звіт Комісії ООН під керівництвом Гро Харлем Брутланд, 1987 р. 

 

Що є моя країна? 

У школі ми вчили, що Україна – найбільша країна Європи за площею, за чисельністю 

населення вона знаходиться на 6 місці серед країн тієї ж Європи, вона – член ООН, ЮНЕСКО, 

Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва у Європі й інших міжнародних 

організацій. Чудова країна з вигідним геополітичним положенням та потужним природно-

ресурсним потенціалом. Є всі передумови для того, щоб зайняти належне місце в світовому 

економічному співтоваристві. І ми до цього прагнемо, адже крокуємо до набуття 

повноправного членства в Європейському Союзі та в Північноатлантичному альянсі (НАТО). 

У статті 360 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі Угода) сказано: «Сторони 

розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони навколишнього середовища й 

таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки. 

Передбачається, що посилення природоохоронної діяльності матиме позитивні наслідки для 

громадян і підприємств в Україні та ЄС, зокрема, через покращення системи охорони здоров’я, 

збереження природних ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, 

інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня 

виробництва завдяки сучасним технологіям». [2, с. 97] 

І хочемо ми того, чи ні, та нам прийдеться трансформувати свою споживацьку модель 

поведінки щодо природи, оскільки «…ООН та ОЕСР розглядають «зелену» економіку як 

подальшу трансформацію та уточнення концепції сталого розвитку, що ґрунтується на 

принципах взаємодії суспільства і природи та передбачає гармонізацію економічного, 

соціального розвитку та збереження довкілля». [3, с. 7]  

У статті 361 тієї ж Угоди указані сфери, які потребують дій, спрямованих на вирішення 

регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища. Серед них такі: «…зміна 

клімату, екологічне управління та аналогічні питання, зокрема освіта й навчальна підготовка, 

доступ до інформації з питань навколишнього середовища та процесу прийняття рішень, 

якість атмосферного повітря, якість води та управління водними ресурсами, включаючи 

морське середовище, управління відходами та ресурсами, охорона природи, зокрема 

збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі), промислове 

забруднення і промислові загрози, хімічні речовини, генетично-модифіковані організми, в 

тому числі у сільському господарстві, шумове забруднення, цивільний захист, зокрема 

стихійні лиха і антропогенні загрози, міське середовище, екологічні збори». [2, с. 97]  Й у 

кожній з них Україна має над чим працювати. 

Так в Україні спостерігається: високий ступінь зносу основних засобів та застарілі 

технології виробництва; висока ресурсо- та енергоємність ВВП; зростання дефіциту 

природних ресурсів, через їх нераціональне використання; деградація земельних ресурсів 

(ерозії, підтоплення), забруднення та зниження родючості ґрунтів; скорочення площі 

лісистості, через споживацьке ведення лісового господарства; скорочення об’ємів чистої води; 
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радіаційне забруднення. Наслідками цих проблем є: техногенне навантаження на навколишнє 

природне середовище, збільшення кількості відходів, динамічне погіршення демографічних 

показників і здоров'я населення країни. 

Як бачимо, реальні проблеми, що потребують вирішення в нашій країні щільно 

переплітаються з указаними у статті 361 Угоди сферами. Тож з метою розбудови і процвітання 

держави Україна має забезпечити «зелене» зростання виключно шляхом ефективного 

використання всіх видів ресурсів, структурно-технологічної реструктуризації виробництва, 

використання творчого потенціалу всіх членів суспільства.  

Зелена економіка – це економіка, яка сприяє підвищенню добробуту людей і зміцненню 

соціальної справедливості при одночасному істотному зниженні ризиків для довкілля та 

дефіциту екологічних ресурсів (визначення ЮНЕП). [3, с. 21]  

Що ж відбувається в Україні за для реалізації цих цілей?  

Звісно, що починати потрібно з законодавчого сектору, який є прерогативою Держави, 

адже в Україні необхідність вдосконалення політики екологічно-сталого розвитку на основі 

«зеленого» зростання, яка викликана як міжнародними зобов’язаннями, так і внутрішніми 

соціально-економічними й екологічними реаліями. Так Закон України «Про оцінку впливу на 

довкілля», прийнятий у 2017 р. та Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», чинний 

з 01.01.2020 р. спрямовані на заохочування місцевих громад до ініціатив у природоохоронній 

сфері наданням пільг інвесторам, які вкладають кошти у виконання проектів екологічного 

партнерства місцевих громад. Також від 01.01.2020 року введено в дію Закон України «Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року». 

У ньому визначено цілі та завдання, на досягнення яких спрямована державна екологічна 

політика: 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та 

виробництва. 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України. 3. 

Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо соціально-

економічного розвитку України. 4. Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх 

впливу на екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров’я населення. 5. 

Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління. 

Нас, як громадян, перш за все зацікавили завдання цілі 1 - формування в суспільстві 

екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва, оскільки населення країни 

має достатньо низький рівень сформованості екологічної культури. Завданнями Держави у цій 

сфері визначено: «впровадження освіти в інтересах збалансованого (сталого) розвитку, 

екологічної освіти та виховання, просвітницької діяльності з метою формування в суспільстві 

екологічних цінностей і підвищення його екологічної свідомості; оцінка ставлення та 

підвищення рівня поінформованості суспільства щодо значення, переваг та інструментів 

сталого споживання і виробництва, стану і цінностей біорізноманіття та заходів, які необхідно 

здійснити для його збереження, відновлення і сталого використання; забезпечення практичної 

реалізації результатів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень та безперервної 

взаємодії між науковцями та державними органами; врахування рекомендацій наукових 

установ екологічного спрямування при прийнятті управлінських рішень та підготовці проектів 

нормативно-правових актів; розвиток партнерства між секторами суспільства з метою 

залучення до планування і реалізації природоохоронної політики усіх заінтересованих сторін; 

забезпечення участі громадськості у прийнятті управлінських рішень у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та природокористування; забезпечення дотримання 

екологічних прав та обов’язків громадян, доступу громадськості до правосуддя з питань 

охорони навколишнього природного середовища та природокористування».  [1, с. 9-10] 

Ці завдання  зумовлюють необхідність розвитку наукових засад для реалізації моделі 

„зеленої” економіки у контексті сталого розвитку. Ініціатива із «зеленої» економіки, 

упроваджувана UNEP (Програма ООН з охорони довкілля), націлена на допомогу урядам у 

формуванні й зосередженні політики та процесів інвестування на «зелених» секторах 

розвитку, зокрема «чистих» технологіях, відновлюваній енергетиці, водопостачанні, 
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транспорті, управлінні відходами, «зеленому» будівництві, органічному сільському 

господарстві. [3, с. 15] 

Одним із практичних напрямків реалізації «зеленої» економіки є використання 

альтернативних джерел енергії, зокрема сонячна енергія, яка вже широко використовується в 

системах теплопостачання, для вироблення електроенергії для суспільних та приватних 

споруд. Сонячна енергетика України розвивається  стрімко. У 1 кварталі 2020 року вже було 

встановлено СЕС загальною номінальною потужністю 4925 МВт. Станом на жовтень 2020 року 

кількість сімей, що використовують «чисту» електроенергію, сягнула 27623. Загальна 

потужність сонячних електростанцій приватних домогосподарств склала 712 МВт. Сонячні 

електростанції подовжують будувати та вводити в експлуатацію, оскільки  на території 

України встановлені «зелені тарифи» на розвиток сонячної енергетики, які передбачають 

компенсацію державою відносно високої вартості установки сонячних електростанцій та 

високу ціну закупки цієї електроенергії. Щоправда у 2020 році було порушено дотримання  

деяких зобов'язань перед інвесторами: Україна «…ретроспективно зменшила "зелений" тариф 

(чим суттєво знизила прибутковість проектів, або заморозила проекти через брак 

фінансування та небажання інвесторів вкладати у нестабільний ринок), а також не виконала 

зобов'язання виплатити 40% боргів по "зеленому" тарифу за березень-липень 2020 і не 

розрахувалася за "зелену" електричну енергію у повному обсязі за жовтень-грудень 2020». [4]  

На теренах України перспективним є розвиток і вітрової енергетики, завдяки 

доступності та поновлюваності цього ресурсу. Так  протягом 20-21 квітня 2021 року, 

Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) успішно провела масштабну Міжнародну 

конференцію “Вітроенергетичний сектор України: Перехід від “зеленого” тарифу до ринкових 

умов”. На конференції обговорювалось зокрема питання подальшого розвитку 

вітроенергетики в Україні після 2022 року, року коли нові вітрові та сонячні електростанції не 

зможуть отримувати “зелений” тариф, також було представлено пілотний проєкт виробництва 

“зеленого” водню за рахунок вітрової енергії. [5] 

Одним з найбільш поширених і доступних джерел енергії є біомаса, основною 

складовою якої в Україні є первинні відходи сільського господарства та сміттєзвалища, 

використання якої за умови впровадження сучасних технологій є екологічно безпечним. 

Сировиною для біогазу можуть бути практично усі відходи, що містять органічні компоненти. 

У матеріалах Трипольської Г.С., Дячук О.А., Подолець Р.З., та ін. «Біогазові проекти в Україні: 

перспективи, наслідки та регуляторна політика» сказано: «Біогаз може бути використаний для 

коґенерації або як автомобільне паливо через подальшу очистку. На нашу думку, біогаз в 

Україні доцільно використовувати для подальшого виробництва електроенергії і тепла 

агропромисловими компаніями з наступним продажем тепла сусіднім домогосподарствам, 

оскільки завдяки наявному ЗТ цей варіант використання біогазу є найбільш сприятливим в 

економічних умовах України. Біогазові проекти можуть дислокуватися в районах, де є значна 

кількість сільськогосподарських відходів, а сила вітру або енергія сонячного випромінення 

недостатні для комерційного виробництва електроенергії та/або тепла. Агропромислові 

компанії можуть використовувати біогаз як одну зі стратегій поводження з відходами. … 

Проте наразі широкомасштабному впровадженню біогазових проектів заважають такі 

чинники: необхідне подальше спрощення процедури виділення земельних ділянок для об'єктів 

ВДЕ. … безгосподарне ставлення до залишків біомаси; – високі початкові інвестиційні 

витрати. …» [6, с.127]   

Висновки. «Глобальний зелений новий курс», який закріплений у стратегічних 

документах ЄС, охоплює все більшу кількість організацій в Україні, що говорить про 

підвищення екологічної свідомості населення. Впровадження моделі зеленої економіки має 

безперечні переваги і для держави, і для суб’єктів господарювання, і для населення, адже 

зниження залежності економіки від зовнішнього постачання сировини і цінових коливань; 

впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій веде до збереження природних 

ресурсів, покращення екологічної ситуації в країні та світі, а це у свою чергу позитивно 

впливатиме  на здоров’я людей та їх благополуччя. 
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В останні роки ідея «зеленої» економіки стала широко обговорюватися не тільки 

фахівцями з екологічної економіки, але і на різних політичних форумах. Дана ідея все частіше 

згадується главами держав і міністрами фінансів, а також в спільних заявах Великої двадцятки 

і обговорюється в контексті сталого розвитку та викорінення бідності. Підвищенню інтересу 

до концепції «зеленої» економіки сприяють зростаюче розчарування в найпоширенішій 

економічній моделі, або, як її ще називають, «коричневій» економіці, а також відчуття втоми, 

породжене численними кризами і збоями ринкового механізму, які спостерігалися протягом 

першого десятиліття нового століття , особливо фінансово-економічним кризою 2008 р. [2]. 

Зелена економіка (ЗЕ) – напрямок в економічній науці, в рамках якого вважається, що 

економіка є залежним компонентом природного середовища, в рамках якого вона існує і є його 

частиною. ЗЕ націлена на збереження благополуччя суспільства за рахунок ефективного 

використання природних ресурсів, а також повернення продуктів кінцевого користування в 

виробничий цикл. 

Перехід до «зеленої» економіки має міцне економічне та соціальне обґрунтування. 

З'являються переконливі аргументи на користь збільшення зусиль і держави, і приватного 

сектора, спрямованих на здійснення такого економічного перетворення. У зв'язку з цим перед 

державою стоїть завдання зрівняти умови гри для «зеленої» продукції шляхом відмови від 

надання застарілих субсидій, реформування політики і створення нових стимулів, зміцнення 

інфраструктури ринку та ринкових механізмів, перенаправлення державних інвестицій і 

переходу до «зелених» державних закупівель. Перед приватним сектором стоїть завдання 

використати можливості, що надаються переходом до «зеленої» економіки в ряді провідних 

секторів, а також відреагувати на реформування політики і цінові сигнали шляхом збільшення 

обсягів фінансування та інвестування [2]. 

Найбільш актуальною проблемою вітчизняного сільського господарства є 

нераціональне використання земельних ресурсів, а внаслідок цього і зниження врожайності 

землі. За науково обґрунтованим рекомендаціям для забезпечення екологічної рівноваги 

активній сільськогосподарській обробці можна піддавати лише третину території країни. 

Стільки ж має бути відведено для іншої господарської діяльності, а 1/3 залишатися в 

природному стані. У більшості розвинених країн цей принцип, як правило, дотримуються. В 

Україні ж питома вага орних земель дуже висока, до інтенсивної обробки залучаються і значні 

площі малопродуктивних земель [1]. 

Питання стабілізації екологічної рівноваги в Україні досить актуальні, оскільки в країні 

антропогенне і техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в 4-5 разів 

перевищує відповідні показники в розвинених країнах світу. Варто зазначити, що особливо  

небезпечним є техногенний вплив в великих агломераціях. До того ще відбулися структурні 

деформації економіки, при яких перевага віддавалася розвитку ресурсо- та енергоємних 

виробництв, найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості [3]. 

Оскільки «зелена» економіка передбачає тісну взаємодію між економічною системою, 

навколишнім середовищем (екологією) та суспільством (соціумом), то її результатом є 

виникнення групи закономірних наслідків. Вона, подібно до традиційної моделі 

господарювання, отримує з навколишнього природного середовища ресурси, які в результаті 

технологічної трансформації перетворюються у матеріальний продукт виробництва, і повертає 

невикористану речовину в екологічну систему у формі різноманітних відходів [5]. В свою 

чергу, суспільство забезпечує «зелену» економіку робочою силою та новими технологіями. 

mailto:zifirii075@gmail.com
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Варто наголосити, що інтегрованим елементом в цій системі виступає людина, як 

центральний об’єкт існування «зеленої» економіки. Таким чином, через взаємодію із 

навколишнім природним середовищем остання призводить до поліпшення добробуту людини 

шляхом підвищення реальних доходів завдяки сталому економічному зростанню [5]. 

Слід зазначити, що сільське господарство, яке основане на концепції «зеленої» 

економіки, об’єднує споживання залежних від місця органічних ресурсів та природні 

біологічні процеси відновлення і покращення родючості ґрунтів; досягає більш ефективного 

використання води; збільшує різноманіття домашньої худоби і сільськогосподарських культур; 

підтримує комплексну боротьбу зі шкідниками і бур’янами та сприяє зайнятості та підтримці 

дрібних і сімейних ферм [4, с. 81]. 

Зокрема, сільськогосподарські методи і технології, що сприяють «озелененню» 

сільського господарства, включають [4, с. 48]: 

а) відновлення і підвищення родючості ґрунтів шляхом збільшеного використання 

природних і стійких вироблених поживних ресурсів; диверсифікацію сівозміни; інтеграцію 

домашньої худоби і врожаю; 

б) скорочення ерозії ґрунту і покращення ефективності використання води, 

застосування методів мінімальної оранки і культивацію захисних насаджень; 

в) скорочення використання хімічних пестицидів і гербіцидів, запровадження 

інтегрованих та інших дружніх екології біологічних технологій управління шкідниками і 

бур’янами; 

г) скорочення псування і втрати продовольства, завдяки розширенню використання 

засобів зберігання і обробки зібраного врожаю. 

На переконання фахівців Програми ООН по навколишньому природному середовищу 

(ЮНЕП), використання у сільському господарстві «зелених» методів і технологій дасть змогу 

збільшити доступні продовольчі калорії з 2800 ккал на людину на добу майже до 3200 ккал до 

2050 р. [4, с. 40]. Особливо, тут відкривається шлях для малих фермерських господарств, які 

будуть мати унікальні можливості до «озеленення» власних традиційних способів 

агровиробництва, тоді як великомасштабне виробництво буде скорочуватися. Разом із тим, 

інвестиції в «озеленення» сільського господарства також дадуть змогу: диверсифікувати 

економічні системи; зменшити бідність, завдяки підвищенню врожаїв і створенню нових більш 

продуктивних «зелених» робочих місць, особливо у сільських районах; значно скоротити 

екологічні та економічні витрати, які мають місце у промисловому сільському господарстві на 

сьогодні. 

Результати спостережень експертів ЮНЕП свідчать про те, що застосування «зелених» 

методів сільського господарства сприяло підвищенню врожаїв, особливо на невеликих фермах, 

від 54 до 179%. Так, при кожному 10% збільшенні врожаю на фермах, фіксувалося 7% 

скорочення бідності в Африці та понад 5% скорочення в Азії [4, с. 41]. 

Разом із тим органічне сільське господарство має тенденцію бути більш 

енергоефективним. На переконання Ніглі (Niggli) органічне сільське господарство зменшує 

енергетичні вимоги виробничих систем на 25-50% у порівнянні із звичайним сільським 

господарством на основі хімікатів [5]. 

Висновок. Впровадження змін в економіці спрямованих на «озеленення» аграрного 

сектору України дозволить підвищити конкурентоспроможність країни на міжнародних 

ринках. Це, в свою чергу, сприятиме зниженню бідності в сільській місцевості, зростанню 

інвестицій у природний капітал країни від якого, в більшості, залежать бідні верстви 

населення. 
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1. ООН (ЮНЕП) оголосила у 2008 році - перехід до Зеленої економіки у відповідь на 

фінансову та економічну кризу. 

2. Призначення Зеленої економіки: сприяти відновленню світової економіки і 

збільшенню зайнятості населення, одночасно прискоренню боротьби зі зміною клімату, 

деградацією навколишнього середовища та бідністю. 

3. Найважливіші напрямки Зеленої економіки: 

-енергоефективність будівництва; 

- перехід до поновлюваних джерел енергії, включаючи енергію вітру, сонця, 

геотермальну енергію та біомасу; 

- сталий розвиток транспорту; 

- екологічна інфраструктура планети, у тому числі прісних вод, лісів, ґрунтів і 

коралових рифів; 

- розвиток сталого сільського господарства, у тому числі органічного виробництва. 

4. Групи показників, які оцінюють перехід до Зеленої економіки: 

- економічні показники: частка інвестицій або виробництва та зайнятості в секторах, які 

відповідають «сталим» стандартам як, наприклад, «зелений» ВВП; 

- екологічні: ефективність використання ресурсів, інтенсивність забруднення на 

галузевому чи світовому рівнях, наприклад, використання енергії (відносно ВВП)  

- соціальні: сукупні показники прогресу та благополуччя. 

“Зелені” інвестиції є тією сполучною ланкою, яка дозволяє здійснити поступальний 

перехід до “зеленої” економіки, а розширення обсягів “зеленого” інвестування може сприяти 

зростанню потенціалу “зелених” галузей та запровадженню чистих технологій, а також 

забезпечити створення нових робочих місць у межах усієї економіки.  

5. Говорячи про перехід на «зелену економіку» первинний сектор, який охоплює 

сільське господарство, рибальство, лісову та добувну промисловість, вимагає найбільш 

радикальних змін. Необхідно переорінтувати сільське господарство на виробництво 

органічної продукції (без використання хімічних добавок). Найперспективнішою галуззю 

первинного сектору економіки України є сільське господарство. Близько 40 % території 

України становлять потенційно родючі чорноземні ґрунти в лісостеповій і степовій природних 

зонах у центрі, на півдні та сході країни. Зважаючи на досить високий вміст гумусу (4-9 %) та 

суглинковий механічний склад, чорноземи забезпечують високу родючість, особливо 

зернових і масляничних культур, при богарному землеробстві. Полив, оранка та внесення 

добрив, інші агротехнічні та агрохімічні заходи дозволяють суттєво підвищити врожайність. 

Органічне сільське господарство (Organic Agriculture) може стати локомотивом реформування 

економіки України відповідно до світових. 

6. Вторинний сектор (промисловість та будівництво): раціональне використання 

енергоресурсів, необхідність глибокої технологічної модернізації, активізація галузі з 

переробки відходів. Центральну роль у прискоренні нової технологічної хвилі буде відігравати 

розвиток екологічно чистих енергетичних технологій, а також формування нової архітектури 

фінансування досліджень та впровадження цих технологій. 

Згідно з прийнятою Енергетичною стратегією України до 2030 року та Національним 

планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року, Україна має поступово перейти 

на відновлювальні джерела енергії. Причому вплив «зеленого» тарифу на вартість 
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електроенергії для споживача значно менший ніж дотації традиційної енергетики. Натомість 

очевидним є постійне стабільне підвищення тарифів, причина яких – занадто великі дотації 

традиційної енергетики. 

7. Третинний сектор: проведення комплексних науково-дослідних і дослідно-

конструкторських розробок, створення бізнес-планів і програм. 

8. Пріоритетна програма розвитку України у сфері «зеленої економіки»: «EaP GREEN». 

«Екологізація економіки у країнах Східного партнерства» («EaP GREEN») – це велика 

регіональна програма, яку реалізовує Європейська економічна комісія Організації Об'єднаних 

Націй (ЄЕК ООН), ОЕСР, ЮНЕП та ЮНІДО і яка спрямована на сприяння шести країн 

Східного партнерства (СХП) Європейського Союзу: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, 

Республіці Молдова і Україні – до переходу на «зелену» економіку. 

9. Найбільшими бар’єрами для формування умов відтворення "зеленої економіки" є 

високий рівень корумпованості державних органів та низька обізнаність про необхідність, 

переваги та потенціал впровадження енергозбереження та використання альтернативних 

джерел енергії. 

Групування чистих технологій за ступенем розв’язання екологічних проблем: 
Технології боротьби з викидами – мінімізують накопичення забруднювальних 

речовин по всьому циклу виробництва і споживання (збір забруднювальних речовин та їх 

нейтралізація, поглинання двоокису вуглецю тощо) 

Технології профілактики – спрямовані на скорочення неефективних витрат 

матеріалів, енергії або води (енергоефективні освітлення та двигуни, економічні автомобілі та 

більш чисті технології виробництва)  

Заміщувальні технології – заміщення проміжних ресурсів для виробництва і 

споживання товарів (фотоелектричні системи, вітряки, виробництво біопалива) 

Зберігальні технології – технології, що зберігають природу та екосистеми – методи 

управління водорозділами, лісами, водно-болотними угіддями  

Відновлювальні технології – спрямовані на відновлення екосистем, знищених через 

втручання людини: фізичні та хімічні методи очищення (рекультивації земель, локалізації 

розливу нафти), реабілітація інфраструктури, шахт тощо  

Адаптаційні технології – адаптація виробництва і споживання до очікуваної 

незворотньої зміни довкілля (змін клімату, виснаження озонового шару, ґрунту)  

Висновок: Сьогодні концепція «зеленої економіки» надзвичайно актуальна, багато 

вчених досліджують цю тему та розробляють нові концепції. Альтернативні джерела енергії і 

палива, технології екологічно чистого виробництва, «зелене будівництво», а також програми 

очищення повітря, води і ґрунту від забруднень, переробка  та утилізація відходів - необхідне 

джерело розвитку України. 
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Тварини й рослини – своєрідний барометр. Якщо раптово виявляється, що тварини й 

рослини зникають, то це попередження : з екосистемою щось негаразд. Тому охорона тварин 

і рослин, за своєю суттю- охорона нас самих… Необхідно захищати їх, бо якщо підуть вони, 

підемо й ми. 

 (Дж. Даррелл)[3, с.1] 

Питання біорізноманіття та природних ландшафтів є досить важливим. Дослідження 

даної проблеми, виявлення причин її виникнення, а також знаходження шляхів вирішення 

було присвячено багато наукових праць. Особливо актуальним збереження біорізноманіття й 

природних ландшафтів є на даний час. Тому що зменшення  різноманітності живих організмів 

- це найбільш загрозлива й небезпечна зміна довкілля на нинішній час, оскільки це, мабуть, 

єдиний абсолютно необоротний процес. Тому багато вчених звертають на цю проблему увагу 

громадськості.  Екологічні взаємодії різних видів живих істот із довкіллям формують 

екосистеми, від стану яких залежить життя людей. Зменшення біорізноманітності – це 

серйозна втрата біосфери, одна з головних екологічних проблем сьогодення. 

Біорізноманіття – це різноманітність тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів, які 

населяють усі середовища існування живих організмів. Воно є  результатом тривалого процесу 

еволюції органічного  світу, формувалося мільярдами років. 

Одна з умов ефективного існування, виживання, пристосування до змін будь-якої 

екосистеми наявність певної кількості видів живих організмів у ній, які еволюційно добре 

пристосувалися до існування й активно функціонують, взаємодіючи один з одним у процесах 

обміну речовиною, енергією, інформацією. Інакше кажучи, біологічна різноманітність – це 

запорука стійкості, витривалості як окремих екосистем, так і біосфери в цілому. 

Вчені виділяють три види біорізноманіття, а саме: генетичне, видове й екосистемне.  

 Генетична біорізноманість – сукупність генофондів різних популяцій одного виду. 

Наприклад, популяції берегової ластівки на Поліссі, у лісостепу й у Карпатах належить до 

одного виду. Проте кожна із цих популяцій дещо відрізняється від інших. Це видно, якщо 

порівняти середню довжину крила в кожній популяції, особливості живлення, навіть 

поведінки. Втрата якої небудь із популяцій неминуче зменшить генетичну різноманітність 

виду берегової ластівки в цілому. Генетична різноманітність багато в чому пов’язана з тим, 

що різні популяції характеризуються неоднаковими співвідношеннями домінантних та 

рецесивних алелей одного гена. [ 3, с.3] 

Видова біорізноманітність – сукупність усіх видів, що населяють нашу планету, тобто 

загальний генофонд Землі. Знищення будь-якого виду – непоправна втрата видової 

біорізноманітності. Видова біорізноманітність основана на двох природніх процесах 

видоутворенні та вимиранні видів, які безперервно відбуваються. Проблема полягає у 

співвідношенні цих двох процесів.  

Екосистемна біорізноманітність – сукупність екосистем планети на всіх рівнях, 

починаючи з біогеоценотичного. Різноманітність елементарних екосистем планети – 

біогеоценозі – величезна. Найбільша цінність екосистемної різноманітності полягає у 

сукупності зв’язків між елементами екосистеми – видами – абіотичними факторами 

середовища. Вважають, що чим більше видове багатство екосистеми, тим вище її 

інформативність, тим краще збалансовані потоки речовини та енергії, тим злагодженіше 

працюють механізми її  саморегуляції.  

Екосистеми планети – найуразливіший компонент біологічної різноманітності. Навіть 

випадіння з екосистеми одного виду порушує систему зв’язків, що склалась віками.  
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Ландшафтне різноманіття визначається кількістю природних географічних 

комплексів – ландшафтів, як сукупностей рельєфу, клімату, вод, ґрунтів, об'єктів рослинного 

й тваринного світу, які знаходяться у складній взаємодії і взаємозумовленості та утворюють 

однорідну за  умовами розвитку і єдину цілісну систему. 

Вивчення питань, пов’язаних із ландшафтним різноманіттям, є одним із порівняно 

нових і пріорітетних напрямів у сучасній георгафічній науці і ландшафтнознавстві зокрема [1, 

с.5]. 

«Біорізноманіття» фактично є синонімом поняття «життя на Землі». Його охорона є 

важливою державною справою будь-якої з країн світу. В Україні напрямок охорони 

біорізноманіття широко представлений у законодавстві ще з перших років незалежності, коли 

були розроблені закони про природно-заповідний фонд, рослинний і тваринний світ та 

започатковано ведення Червоної книги України і Зеленої книги України [2, с.7]. 

Отже, біорізноманіття  - це значно ширше поняття, ніж просто різноманіття видів 

живих організмів. Оскільки воно включає різні рівні біосфери в цілому. Тому складові 

біорізноманіття є об’єктами багатьох природоохоронних конвецій і угод. На збереження 

біорізноманіття мають бути направлені практичні заходи для мінімізації реальних причин, які 

спричиняють втрати біорізноманіття (зникнення місць існування, забруднення довкілля, 

глобальні зміни клімату, промислове використання біоресурсів). 
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Сучасні технології утилізації відходів в Україні шляхом масового їх розміщення на 

сміттєзвалища породжують цілий ряд екологічних проблема, як із створенням джерела 

екологічних проблем самого тіла звалища, так із забрудненням прилеглих територій. 

«Високотемпературне спалювання в обертових печах при 1100-1400оС має переваги порівняно 

зі спалюванням при нижчих температурах» [1, с. 125]. 

Одним із завдань наших досліджень з екологічної безпеки технології термічної 

утилізації небезпечних відходів є - аналіз ефективності технології термічної утилізації та 

рівень екологічної безпеки викидів димових газів УТ-500Д. 

Ресурсозберігаюча екологічно безпечна технологія термічного знешкодження відходів 

передбачає проходження ряду технічних циклів: 

- спалювання відходів з послідуючою утилізацією зольного шлаку у вигляді сумішей 

солей неорганічних кислот; 

- охолодження газів для зменшення теплового забруднення атмосфери; 

- очищення газів до показників затверджених нормативів гранично допустимих 

викидів, з мінімальним тиском на прилеглу територію. 

До переліку небезпечних видів відходів які підлягають термічному знешкодженню в 

утилізаторі термічному УТ-500Д віднесені: 

- біоорганічні відходи (трупи тварин і птахів); ветеринарні відходи, що утворюються у 

ветеринарних клініках; 

- клінічні відходи (одноразові шприци; фармацевтичні препарати з простроченим 

терміном використання; ковідні медичні відходи; лікарські засоби противоракової хіміотерапії 

тощо); 

- нафтошлами та відпрацьовані продукти переробки нафти, тверді промислові та 

побутові відходи (паливні фільтри, непридатні фарби, масляні фільтри); 

- непридатні пакувальні матеріали, зношені дерев’яні конструкції будівель, полімерна 

тара забруднена невідомими або небезпечними хімічними речовинами; 

- протерміновані хімічні речовини та речовини які не відповідають специфікації; 

- синтетичні мастила, що містять ПХБ. 

Проведення інструментальних замірів ЗР в організованих викидах стаціонарних 

джерел, що відходять від утилізатора термічного УТ-500Д виконували відповідно до вимог: 1. 

КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. 

Інструкція.». 

Вимірювання масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих часток в 

організованих викидах стаціонарних джерел проводили гравітаційним методом у 

відповідності до методики МВВ № 081/12-0161-05. 

Гази які утворюються після високотемпературного спалювання відходів надходять 

через систему рекуперації тепла УТ-500Д до системи очищення ГОУ. Технологічно до ГОУ 

входять модуль механічної очистки (циклон, сітчастий та рукавний фільтр) та абсорбційний 

вуглетканинний фільтр. Склад та тип очисної установки забезпечує очистку димових газів від 

шкідливих інгредієнтів до концентрацій вказаних у Директиві ЄС 2010/75/1:С. 

В конструкції утилізатора теплового передбачено можливість використання тепла 

рекуперації димових газів для обігріву власних приміщень в холодний період року, підігріву 

води в системі гарячого водопостачання в теплий період року, інших варіантах використання 

рекуперованого тепла димових газів установки УТ-500Д. Відведення димових газів 
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здійснюється через витяжну трубу. Димар оснащений скрубером, конічним циклоном, 

системою фільтрів (III ступені) та димососом. 

Утилізаційні відходи сортуються, змішуються з пошкодженою тарою, матеріалами 

пакування, формуються у партії, в яких вміст пластику не перевищує 10%. Підготовлені партії 

фасуються у двошарові паперові, або поліетиленові мішки 10-15 кг з додаванням вапна (CaO) 

до 10% від маси. 

Спалювання небезпечних відходів відбувається при температурі 1050-1200 ℃ в 

основній камері спалювання розігрітої до температури 850 ℃. Тривалість спалювання та 

охолодження основної камери регулюється автоматично. Через 3-4 технологічних цикли 

спалювання та охолодження проводиться видалення вторинного відходу – золошлакового 

залишку. 

В камері допалу, за рахунок додаткового вдування гарячого повітря та за рахунок 

створення надлишку окиснювача (О2) не менше 6%, на протязі 2-5 секунд в димових газах 

відбувається розклад хлор та фторорганічних сполук і окислення ненасичених вуглеводів не 

менш ніж на 98%. 

Послідуючим технологічним циклом є хімічна нейтралізація газів від кислих 

неорганічних сполук шляхом обробки содовим розчином з отриманням нешкідливих солей. 

На модулі охолодження димові гази охолоджуються з 1100 ℃ до 120-140 ℃. В 

теплообмінних апаратах (рекуператорі та реакторі-охолоджувачі) за допомогою додання 

необхідного об’єму атмосферного повітря та кількості рідкого реагенту відбувається різке 

охолодження (загартування) викидних газів. Цей ефект запобігає повторному утворенню 

токсичних хлор- та фторорганічних сполук у димових газах. 

Остаточна очистка від пилу, парів та важких металів димових охолоджених газів 

проходить на ГОУ. Так, проходячи блок механічної очистки (циклон, сітчастий та рукавний 

фільтр) димові гази очищаються на 99,4 – 99,5%, залишкова кількість не перевищує 10 мг/м3. 

В послідуючому етапі проходячи через адсорбційний вуглетканинний фільтр, завдяки високій 

поглинальній здатності фільтру затримуються; поліароматичні вуглеводні, леткі сполуки 

важких металів, ртуті, свинцю, кобальту, ванадію миш’яку тощо. 

Димові охолоджені до температури близько 100 ℃ гази очищені від полюантів до 

допустимих норм по димовому тракту через трубу викидаються в атмосферу. 

За рахунок ефективної роботи циклону ЦН-15 та рукавного фільтру СРФ 8 

концентрація речовин у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих за 

складом знижується з 2507 мг/м3 на входу в ГОУ до 5,0 мг/м3 на виході. Показник 5,0 мг/м3 

концентрації речовин у вигляді суспендованих часток значно нижче показника ГДК 

нормативів викидів ЗР із стаціонарних джерел у 150 мг/м3 затверджених Міністерством 

охорони навколишнього середовища (Наказ № 309 від 27.06.2006). 

Порівняльний аналіз розрахункових викидів ряду забруднюючих речовин з 

фактичними при роботу утилізатора термічного УТ-500Д засвідчили зростання потужності 

викиду досліджуваних речовин у димових газах у 3-4 рази. 

Шумовий вплив від утилізатора термічного на рівні < 80 дБА, димосос <112 дБА, 

циклону, пресу гідравлічного, роторної машини <75 дБА, сумарний La сум.=39,9 дБА є 

безпечним – допустима норма 45-55 дБА. 

В цілому технологія термічної утилізації відходів є ефективним методом 

знешкодження небезпечних відходів, проте потребує дотримання норм термічного режиму і 

високої ефективності системи очистки димових газів (ГОУ). 
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Україна завдяки географічному положенню має значні рекреаційні ресурси, до яких 

належать географічні об'єкти, що використовуються або можуть бути використані з метою 

відпочинку, туризму, лікування та оздоровлення населення.  

Поняття рекреація характеризує не тільки процес і заходи щодо відновлення, але і той 

простір, в якому вона відбувається. Рекреація (фр. rеcrеation, пол. rekreacja - відпочинок, від 

лат. recreatio - відновлення сил) – відновлення чи відтворення фізичних і духовних сил, 

витрачених людиною в процесі життєдіяльності; рекреація включає різноманітні види 

діяльності у вільний час, спрямовані на відновлення сил і задоволення широкого кола 

особистих і соціальних потреб та запитів [1,2].  

Рекреація охоплює систему заходів, які пов’язані з використанням вільного часу людей 

для їх оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих 

територіях, які знаходяться поза їх постійним помешканням. Передумовою розвитку рекреації 

є рекреаційні ресурси. Рекреаційні ресурси забезпечують відновлення та розвиток життєвих 

сил людини, витрачених у процесі трудової діяльності, тобто слугують для регенерації 

здоров'я і підтримки працездатності населення. [3] До рекреаційних ресурсів відносять об’єкти 

і явища природного походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, 

відпочинку, туризму. Туризм набуває не просто масового характеру, а стає однією з провідних, 

високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового господарства. В умовах 

розвитку інформаційного суспільства у дослідженні туризму вагоме місце посідатимуть 

математичні методи, зокрема економіко-математичні й соціально-просторові моделі з 

використанням комп'ютерних технологій. Це дасть змогу не лише простежити процес 

розвитку туризму, а й отримати науково-обґрунтовані результати з його перспектив, яких 

вимагає сучасна наука. 

Найбільш поширеним є поділ рекреаційних ресурсів на природні та історико-

культурні. До природних належать лікувальні та оздоровчі фактори багатоцільового 

призначення (ліси, лікувальні кліматичні місцевості, поверхневі води), лікувальні речовини 

(мінеральні води, грязі, озокерит), а також рекреаційні властивості гірських і передгірських 

ландшафтів, заповідних територій. Історико-культурні рекреаційні мають суспільно-виховне 

значення, пізнавальний інтерес і можуть використовуватись для задоволення духовних потреб 

населення. Соціально-економічні рекреаційні ресурси включають матеріально-технічну базу 

рекреаційних об'єктів, частину матеріального виробництва, яка безпосередньо забезпечує 

потреби рекреації, використовувані рекреацією об'єкти інфраструктури, а також трудові 

ресурси, зайняті в рекреаційному господарстві. [4]. На нашу думку, даний вид рекреаційних 

ресурсів недоцільно виділяти поряд з природними та історико-культурними. До складу 

рекреаційних ресурсів входять бальнеологічні (мінеральні води, грязі), кліматичні, 

ландшафтні, пляжні та пізнавальні ресурси. Загалом, дослідження рекреаційного потенціалу в 

Україні були започатковані ще в ХІХ столітті О. Партицьким, І. Франком, І. Гавришкевичем, 

М. Грушевським, І. Крип’якевичем, Ю. Целевичем, Б. Заклинським та низкою інших 

краєзнавців. Завдяки рекреації підвищується екологічна свідомість населення, поліпшується 

загальний природозахисний стан регіону та країни. Це ще раз підтверджує той факт, що 

рекреаційне природокористування включає вплив як природи на людину, так і зворотній – 

відпочиваючого на природу. Важливо у процесі рекреаційного природокористування 

здійснювати постійний еколого-економічний контроль рекреаційних територій, адже при 
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інтенсивному використанні природних ресурсів можна завдати непоправної шкоди 

природному довкіллю, що призведе до втрати рекреаційної цінності території. 

Досліджуючи Львівщину, бачимо, що частка об’єктів природно-заповідного фонду 

приміської зони Львова становить 7,69 % (41 073,54 тис. га). Найбільша їхня концентрація у 

Жовківському районі – 3,9 % (20 515,6 тис. га) (заказники “Гряда”, “Завадівський”, РЛП 

“Равське Розточчя”. 

Різноманітність природних умов і багатство еколого-рекреаційних ресурсів Львівщини 

створюють сприятливі умови і для розвитку екологічного туризму. Загалом у Львівській 

області нараховують: 1 природний заповідник «Розточчя» (площею у 2084,50 га); 2 

національних природних парки – «Яворівський» (7078,600 га) та «Сколівські Бескиди» (35684 

га); 3 регіональних ландшафтних парки – «Верхньодністровські Бескиди» (8536 га), 

«Надсянський» (19428 га) та «Знесіння» (312,100 га); 37 заказників; 176 пам’яток природи; 48 

заповідних урочищ; 261 парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва; ботанічні сади та 1 

зоологічний парк  

Підвищує туристичну атракційність приміської зони наявність обʼєктів і територій 

природно-заповідного фонду, особливо це стосується розвитку еколого-пізнавального, 

культурологічного, сакрального, спортивного (кінного, велосипедного, лижного), а на 

прилеглих територіях – кваліфікованого (мисливство, рибальство) видів туризму, агротуризму 

та рекреації. 

Найбільш пристосованими до рекреаційного природокористування заповідними 

об’єктами світу та України є національні природні парки. Важливо згадати і про 

функціональне зонування парку, яке передбачає створення зони стаціонарної рекреації та зони 

регульованої рекреації, а також вказує на безпосереднє рекреаційне призначення національних 

парків. У національних парках важливість рекреаційного природокористування полягає в 

тому, що рекреаційні зони відіграють буферну роль.  

 

Огляд літератури засвідчує, що сьогодні розроблено методики визначення 

рекреаційного впливу на геосистеми в умовах національних природних парків, проте 

досліджувана територія потребує їх адаптації. Найефективнішими методами регулювання 

рекреаційного навантаження є функціональне зонування, згідно з яким 30% можна 

використовувати в рекреаційній діяльності, і ще на 70% площі, яку становить господарська 

зона, можна розвивати екотуризм. Наявність унікальних рекреаційних ресурсів передбачає, 

що їх використання повинно стати провідною галуззю господарства. 
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Збереження біорізноманіття є важливою складовою державної екологічної політики 

України. Біорізноманіття формує безпечне для життєдіяльності навколишнє природне 

середовище, а також забезпечує населення продуктами харчування, ліками та сировиною для 

промисловості. Водночас у природі постійно відбувається процес кругообігу і очищення 

природних вод. Біорізноманіття має економічні, екологічні, рекреаційні, культурні та інші 

цінності. Таким чином, актуальність вивчення питання збереження біорізноманіття 

ландшафтів є беззаперечною. 

Збереження біорізноманіття є однією з ключових складових стратегії сталого розвитку, 

екологічної політики країн світу та ЄС [1]. З прийняттям Закону України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», в Україні 

запрацювала державна екологічна політика, спрямована на випередження, замість подолання 

наслідків. Згідно із Стратегією, біорізноманіття – національне багатство України, збереження 

та невиснажливе використання якого є одним з пріоритетів державної політики в сфері 

природокористування, екологічної безпеки та охорони довкілля, а також беззаперечною 

умовою поліпшення його стану і екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку 

[2]. 

Важливою особливістю державної політики збереження біорізноманіття є її 

міжнародний характер. Не можна зберігати рослинний і тваринний світ лише у межах однієї 

держави, а тим більше окремого її регіону. Рубежі екосистем, природних ландшафтів і 

біологічних видів зазвичай не сходяться з кордонами держав. Знищення природних багатств 

або надмірна експлуатація земель, певних біологічних видів у одній державі може негативно 

вплинути на стан цього виду в сусідніх країнах, а в деяких випадках нанести шкоду і в 

глобальних масштабах [4].  

У світі державна політика збереження біорізноманіття стає ефективною при об’єднанні 

діяльності урядів країн спільною метою – бережливого використання природних ресурсів. 

Структура функціонування ландшафту, а також ландшафтного різноманіття забезпечує сталий 

розвиток просторових систем, організацію національної екологічної мережі, функціональне 

зонування й формує опорний каркас системи управління. 

До природно-заповідного фонду України належать: природні заповідники, біосферні 

заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки 

природи, заповідні урочища, а також штучно створені об’єкти: ботанічні сади, дендрологічні 

парки, зоологічні парки тощо. 

З метою збереження у природному стані зонально, чи азонально поширених лісових, 

степових, болотних екосистем, що мають наукове, природоохоронне та естетично-культурне 

значення створюються заповідні урочища (природні резервати). Зазвичай, вони займають 

незначну площу – від 2–3 га до 1–2 тис. га. У таких екосистемах, що охороняються, 

забороняється господарська діяльність [3]. 

Зарубіжний досвід підтверджує, що державну ландшафтну політику здійснюють за 

допомогою системи трастових фондів. Траст передбачає співробітництво місцевого 

населення, органів місцевого самоврядування, екологічних організацій, суб’єктів 

господарювання, діяльність яких пов’язана з порушенням ландшафтів, традиційного 

природокористування екологічними ризиками [5]. 

Ландшафт (від нім. Landschaft – краєвид, місцевість) – це конкретна територія, як є 

однорідною за походженням та свого історією розвитку, не поділяється за зональними і 
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азональними ознаками, має єдиний геологічний фундамент, однотипний рельєф та спільний 

клімат [6]. 

Зберегти природний ландшафт впродовж тривалого часу на територіях, які активно 

зазнають шкоди від присутності людей, а особливо під час дії урбанізаційних процесів є дуже 

складним завданням. Природний ландшафт, або наближений до природного, в умовах 

постійного наростання технічного прогресу з часом піддається деградації, результатами чого 

може стати зміна як окремих компонентів, так і всього ландшафту. 

Підсумовуючи, зазначимо, що найголовнішим нині є збереження унікального 

природного багатства країни. Водночас, незважаючи на те, що для всіх можливих видів 

ландшафтних деградацій розроблено методи, способи попередження і ліквідації наслідків їх 

шкідливої дії, повністю уникнути деградаційний вплив на ландшафт і навколишнє середовище 

практично неможливо, а тому потрібно всіляко зберегти ландшафти у реальних умовах 

існування. 
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Швидкість втрат біорізноманіття суттєво прискорилась впродовж індустріальної доби. 

Згідно з висновками групи з Глобальної оцінки стану біорізноманіття, сьогодні види зникають 

майже у 1000 разів швидше порівняно з тим, як це відбувається в ході природних процесів. 

Особливо небезпечним є вимирання рослин, оскільки з кожним видом пов'язані своїм 

харчуванням та іншими функціями декілька видів безхребетних, а іноді й хребетних тварин. 

Це означає, що зі зникненням одного виду рослин зникає не менше 10 видів тварин. Нині 

зникнення загрожує близько 20-25 тис. видам рослин, в тому числі 933 видам в Україні. 

Вважають, що до кінця століття може зникнути приблизно 20% від загальної кількості видів 

рослин і тварин. Ще більшої деградації зазнали екосистеми, зникнення яких кількісно оцінити 

взагалі неможливо. Згідно з деякими дослідженнями, у 2000 р. 65% екосистем перебувало на 

різних стадіях деградації і лише 35% збереглися у первісно-природному стані. При змінах 

екосистем спостерігається таке явище, коли деякі звичайні види стають ще більш звичайними, 

а рідкісні стають ще рідкіснішими  

Глобальні зміни у природному середовищі. Парниковий ефект. Парниковий ефект 

призводить до потепління клімату, танення льодовиків, значного глобального підвищення 

рівня Світового океану, до змін клімату, порушення функціонування, навіть деградації 

екосистем окремих районів суші. Внутрішні райони континентів стають сухішими, а 

узбережжя — вологішими, зима стає коротшою і теплішою, а літо — тривалішим й 

спекотнішим. Прогнозується, що основні кліматичні зони у північній півкулі змістяться на 

північ приблизно на 400 км [4, с.215]. 

Озонові дірки. Величезну тривогу у світі викликає забруднення атмосфери шкідливими 

газами, що призводить до збільшення площ озонових «дірок». Це явище спричинило зниження 

захисної дії озонового шару від сонячного ультрафіолетового випромінювання і, як наслідок, 

— масові захворювання людей (рак шкіри, опіки, втрата зору) і тварин (дельфінів, китів), які 

проживають під озоновими «дірками» (акваторії морів поблизу Австралії, Південної 

Аргентини, Ірландії, Скандинавії). В районах підвищеного ультрафіолетового опромінення 

пригнічується ріст рослин, знижується врожайність багатьох культур, у водоймах 

зменшується кількість планктону.  

Кислотні дощі. Під впливом кислотних дощів та інших атмосферних забруднювачів 

деградують ліси на усіх континентах. Рослини, що виживають, набувають специфічних 

структурних рис: у них змінюється товщина листків, знижуються показники фотосинтезу та 

дихання. У закислених водоймах отруюється вода озер і ставків, у них гине риба, зникають 

комахи; щезають водоплавні птахи й тварини, що живляться комахами. В Україні за останні 

35 років площа кислих ґрунтів зросла на 33%. За даними екологів, у Швейцарії від кислотних 

дощів засихає третина лісів, 69% оглянутих букових дерев у лісах Великобританії висихають 

з верхівок. У Швеції 18 тис. озер отруєно цими дощами, у 9 тис. з них риба вже частково 

вимерла, а у 4 тис. озер — зникла зовсім [2, с. 144]. 

Ерозія ґрунтів та їх забруднення. Нераціональне використання землі може так 

прискорювати процес ерозії, що за кілька десятиліть величезні території залишаються без 

шару ґрунту. Через таку діяльність у деяких країнах (Колумбія, Лесото, Малаві та Свазіленд) 

серйозно постраждали понад 75% придатних для обробітку земель. За даними ЮНЕП, 

щорічно через вплив на ґрунти вітрів, ураганів, хімізації, будівництва міст, доріг, промислових 

об'єктів, аеродромів та ін. в усьому світі втрачається від 5 до 7 млн. га родючих земель [1, с. 

94]. 
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Забруднення довкілля. Ще однією проблемою, не менш важливою, ніж попередні, є 

проблема відходів. Збитки від них — це не лише величезні площі землі, зайняті звалищами, 

териконами, шламосховищами та ін., а й смертельні дози різних токсикантів та дими й пилюка 

від них. Здавалося б, дрібниця — биті люмінесцентні лампи на звалищах. Але кожна така 

лампа містить 150 мг ртуті, що здатна отруїти близько 500 м2 площі. 

Надходження в навколишнє середовище різних типів хімічних сполук, які 

утворюються внаслідок господарської діяльності людини, набуло вже планетарних масштабів. 

Людство виробляє відходів у 2000 разів більше, ніж решта біосфери. Щороку у світі 

синтезується близько 250 тис. нових хімічних сполук, багато з яких — токсичні, мутагенні та 

канцерогенні.  

До числа найсильніших токсикантів належить фтор. Під впливом фтору у хвойних 

дерев відбувається відмирання хвоїнок, які згодом відпадають. Нові хвоїнки, що з'являються 

з часом, мають менші розміри. Присутність у повітрі хлору та його сполук навіть у невеликих 

концентраціях знижує інтенсивність фотосинтезу.  

Щорічно у Дніпро потрапляє: 48 тис. т легкорозчинних органічних речовин (фекалій);  

402 тис. т сульфатів; 425 тис. т солей фосфору; 3 тис. т фенолів; 20 т міді, 34 т цинку, 9 т хрому, 

4,6 т ртуті...  

Скорочення площ природних біотопів та їх фрагментація. Знищення лісів, 

розорювання степів та прерій, осушення боліт, будівництво залізниць та автошляхів, 

урбанізація викликають таке явище, як розпад ареалів тварин та рослин на окремі острівці. 

Ізоляція, що виникає, значно прискорює темпи вимирання цих видів.  

До діяльності людини, яка веде до знищення біотопів та змін у природних екосистемах, 

можна віднести: а) ведення лісового господарства нераціональними методами. 

Зміни в екосистемах. Вплив антропогенних факторів ніколи не обмежується окремими 

особинами чи їх популяціями, а розповсюджується на всю екосистему. Відповіддю на 

забруднення довкілля може стати заміна старих домінантних видів на нові, які раніше були 

другорядними. Зміна співвідношення чисельності видів порушує існуючі трофічні, 

симбіотичні, конкурентні та інші зв'язки між видами. Загальною властивістю багатьох видів 

стає зменшення розмірів тіла, зниження тривалості життя та плодючості. Наслідком всього 

цього є погіршення якості функціонування екосистем та зменшення їхнього різноманіття. 

Інтенсивне вирубування хвойних порід дерев веде до заміни хвойних лісів листяними. При 

цьому відбуваються зміни складу їх фауни. Далеко не всі звірі і птахи хвойних лісів можуть 

пристосуватися до життя у вторинних березових чи осикових лісах [3, с. 63]. 
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Людство за останні десятиліття досягло значного прогресу у підвищенні матеріального 

добробуту. Але він був здобутий високою ціною погіршення стану природного середовища, 

оскільки для свого існування люди потребують такої кількості ресурсів, яка виходить за межі 

можливостей нашої планети. Очевидно, що подальший економічний розвиток без 

кардинальної зміни нинішньої моделі господарювання призведе до зростання екологічних 

загроз. Саме тому економісти, соціологи, політики, представники природничих наук та бізнесу 

активно проводять пошук нових альтернативних рішень, які б дали змогу відновити природне 

середовище та одночасно забезпечити гідний рівень життя населення. Одним із результатів 

такого пошуку стала концепція нової «зеленої» економіки. 

Уперше термін «зелена економіка» використала група провідних вчених: Д. Піарс, А. 

Маркандіа, Є. Барбієр у звіті Уряду Великобританії «Концепція зеленої економіки» (1989 

р.).[2, с. 52] Протягом наступних п’яти років відбувся суттєвий прогрес у поглядах цих 

науковців на розвиток подальшого життя планети: якщо спочатку вони зосереджувалися на 

проблемах реалізації екологічної політики в економіці, то згодом акцентували увагу на 

подоланні глобальних екологічних проблем (зміна клімату, виснаження озонового шару, 

вирубка тропічних лісів, втрата природних ресурсів у країнах, що розвиваються) та 

необхідності перегляду традиційної економічної моделі розвитку. 

Згідно Програми ООН з навколишнього середовища «зелена»  економіка  –  це: 

− економіка,  яка призводить до підвищення добробуту людей та зміцнення  соціальної 

справедливості при одночасному істотному зниженні ризиків для навколишнього  середовища  

та  дефіциту екологічних ресурсів;  

− економіка з низькими викидами парникових газів, ефективним використанням ресурсів 

і врахуванням інтересів суспільства;  

− концепція економічного розвитку за рахунок якомога ширшого впровадження 

енергоефективних технологій, методів «чистого виробництва», використання 

відновлювальних джерел енергії. [ 1 ]   

Сучасна економічна система функціонує в так званому «коричневому секторі», що 

характеризується надмірними викидами вуглецю, високою ресурсомісткістю продукції, 

відсутністю орієнтації на вирішення соціальних проблем. Як наслідок, екстремальні природні 

явища, такі як буревії, цунамі, шторми, сильні зливи, засухи, землетруси, теплові хвилі стали 

частішими та інтенсивнішими. За останні роки кількість та масштабність природних 

стихійних лих у світі збільшилася майже вдвічі в порівнянні з кінцем минулого століття. Все 

це глобальний «меседж» людству для заміни «коричневої» економіки на «зелену», яка веде до 

підвищення якості життя людини і не руйнує природні основи самого життя. 

«Зелена» економіка це напрям в економічній науці, який сформувався в останні два 

десятиліття, в межах якого вважають, що економіка є залежним компонентом природного 

середовища, в якому вона існує і є його частиною. А це передбачає зростання ролі держави і 

міждержавних органів у економічному регулюванні, створенні умов для розвитку бізнесу на 

основі нових «зелених» технологій та екологізації індустріальних галузей господарства.  

У результаті досліджень науковці виокремили основні принципи „зеленої” економіки, на 

які має орієнтуватися світова спільнота: 

1. Орієнтація на майбутнє – врахування наслідків економічної діяльності для існування 

наступних поколінь. 

 2. Вимірюваність та співставність – створення відкритої системи національних та 

міжнародних звітів щодо рівня економічного і соціального розвитку територій та їх впливу на 
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стан довкілля, розроблення адекватних показників оцінювання суспільного розвитку, які 

враховували б екологічну складову. 

 3. Стале виробництво і споживання – переорієнтації з традиційних стандартів і 

моделей виробництва й споживання на новітні «зелені».  

4. Соціальний розвиток – зростання рівня зайнятості населення у «зелених» секторах 

економіки, підвищення рівня якості життя за рахунок зростання доходів та доступу до більш 

якісних ресурсів, забезпечення права громадян на особистісний розвиток.  

5. Суспільне співробітництво – залучення широких кіл громадськості, бізнесу, 

урядових інституцій, міжнародних та неурядових організацій до спільних дій з формування 

«зеленої» економіки.  

6. Ресурсна ефективність – підвищення рівня результативності використання ресурсів, 

їх вторинної переробки та збільшення економічного ефекту при скороченні негативних 

екологічних наслідків.  

7. Екологічність – скорочення негативного антропогенного впливу на довкілля, зокрема 

– викидів парникових газів, твердих відходів, забруднення водойм та землі, збереження 

біорізноманіття та охорона навколишнього природного середовища, запровадження 

екологічної освіти населення.  

8. Економічність – поточні витрати на впровадження «зелених» стандартів не мають 

стати обмеженням економічного розвитку, а повинні сприяти створенню основ для 

довгострокового розвитку.  

9. Всеохопленість впровадження засад «зеленої» економіки на всіх рівнях управління 

та у всіх сферах діяльності.  

10. Рівність та справедливість – рівний доступ всіх до наявних природних ресурсів та 

справедливий їх розподіл.[3, с.60] 

Отже, «зелена» економіка є засобом забезпечення сталого розвитку, а її формування 

передбачає перегляд стандартів життя суспільства з метою збереження природного 

середовища, підвищення ефективності використання ресурсів, розвитку екологоорієнтованої 

діяльності та структурної перебудови економіки в бік збільшення частки «зелених» секторів 

та скорочення «коричневих». Вміле, а головне, вчасне поєднання різних видів інструментів 

регулювання «зеленої» економіки – це важливі чинники розвитку цього перспективного 

напряму світового господарства в майбутньому. «Зелена» економіка – це економіка, яка 

повинна забезпечити гармонійну взаємодію між людиною та природою, задовольняючи при 

цьому потреби обох одночасно.  
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Глобальна зміна клімату – одна з найгостріших екологічних проблем, які стоять перед 

людством. Згідно з прогнозами провідних міжнародних наукових центрів з дослідження 

клімату протягом століття температура підвищиться на 2-50С. Такі темпи глобального 

потепління вже зараз спричиняють серйозні кліматичні зміни, і різні екосистеми опиняються 

під загрозою зникнення. Однією з основних причин зміни клімату є забруднення атмосфери 

внаслідок використання викопного палива та неефективного споживання енергії, що 

виробляється [1, ст.131]. Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності 

ТЕЦ, транспорту, сільського господарства, промисловості, а також лісових пожеж, утримує 

сонячне тепло у нижніх шарах атмосфери, перешкоджаючи його поверненню до космосу. 

Проте глобальне забруднення атмосфери складається з локальних джерел. 

Повітря – невід’ємна частина життя. Без нього людина не зможе існувати й кількох 

хвилин. Тому склад і якість повітря, яким ми дихаємо, мають важливе значення. Масштабні 

торф’яні пожежі – щорічна проблема України. Торф’яники займають площу більше 10 000 

км2. Згідно з Державним обліком запасів корисних копалин України, в країні понад 1500 

родовищ торфу. Основні території торф’яних покладів розташовані у Волинській (21%), 

Рівненській (18%), Чернігівській (12%) Київській (11%), Львівській (6%), Хмельницькій (6%), 

Сумській (5%), Житомирській (4%), решта областей – 4%. На вигляд, торф'яник - звичайна 

земля. Але її називають займистою, оскільки температура пожежі у її нижніх шарах сягає 

тисячі градусів. Торф може самозайматися, якщо його вологість менша 40%. 10% торф'яних 

пожеж виникають через самозаймання торфу, а в інших випадках виною є «людський фактор» 

- недопалки чи сірники. Значний відсоток загорянь (20-60%) спостерігається через грозову 

активність — зокрема, «сухих гроз» (удари блискавок без подальшої зливи). За статистичними 

даними, від 1100 до 5100 пожеж на території лісового фонду виникають через блискавки; при 

цьому вогнем виявляються охоплені від 22 до 200 тис. га, що майже в 3 рази перевищує площу 

від антропогенних джерел вогню [1, ст.74]. Пожежі через блискавки можуть бути 

важкодоступними для гасіння через їх віддаленість від об'єктів інфраструктури. Торф горить 

повільно і без вогню, в основному під землею і на всю глибину його залягання. Якщо загорівся 

товстий шар торфу, загасити його дуже важко. Торфовища можуть горіти в будь-якому 

напрямку незалежно від напрямку вітру. У місцях горіння температура досягає тисячі 

градусів.  Якщо осередок пожежі знаходиться під землею, то торф'яна пожежа  може тривати 

навіть під час невеликого дощу або снігопаду. Торф містить до 25% бітумів. Під час пожежі 

вони зосереджуються біля поверхні, що горить, і при її охолодженні водою частинки вугілля 

грубішають. Як наслідок, виникає водонепроникний шар, під яким залишається тління, що 

можливе при невисокому вмісті кисню в повітрі. Це явище утруднює гасіння торф’яних 

пожеж, оскільки вода не може проникнути до осередку пожежі. Небезпека торф’яних пожеж 

у тому, що в процесі горіння утворюються порожнини (часто з жаром) у вигорілому торфі, в 

які можуть провалюватися люди, тварини і техніка. Основними ознаками торф'яної пожежі є 

стійкий запах гару, місцями з-під землі просочується дим, а сама земля гаряча. Небезпеку 

становить те, що край загоряння не завжди помітний, але вогонь іноді може прориватися крізь 

землю. 

 Торф’яну пожежу дуже важко загасити. Необхідна велика кількість води, але 

поливання пожежі зі шлангу є недоцільним та неекономним, тобто даремним витрачанням 

води. Не можна гасити торфовища за допомогою авіації. Горить торфовище в глибині, а не на 

поверхні, і коли вода  падає з великої висоти, вона вдаряється об грунт, у повітря вилітає 
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палаюча торф'яна крихта, що призводить лише до посилення пожежі.  Для пожеж, які  тільки 

що виявили, використовують відведення палаючого торфу від країв воронки і його скидання 

у вигорілій зоні. Це називається окопуванням торфовищ. Краї воронки поливають водою або 

застосовують хімічні лісові вогнегасники. Пожежі з багатьма епіцентрами гасять так само: 

осередки окопують канавами і заповнюють їх водою з доступних джерел. Для цієї мети 

використовують спеціальну техніку — канавокопачі, або вибухові речовини. 

Також одним з варіантів боротьби з торф’яними пожежами є видобуток та переробка 

торфу, з якого отримують паливо, сировину для спиртових, хімічних і текстильних заводів, 

добриво для рослин,  утеплювач для осель. Та найбільш екологічний варіант – повернення 

пересушених боліт до природного стану.   

Наслідки торф'яної пожежі можуть бути дуже небезпечними. Насамперед, мова йде про 

виділення продуктів горіння та забруднення повітря. Зберігається дуже високий ризик 

інтоксикації людей, які живуть поблизу осередків загоряння або тих, які знаходяться в зоні 

задимлення. Горіння торфу створює надзвичайну загрозу для навколишнього середовища з 

кількох причин. Перша — це те, що торфовища (а саме в Київській, Житомирській і 

Рівненській областях) все ж мають реальну загрозу радіоактивного забруднення, тому що 

радіонукліди знаходяться на глибині покладів, і горіння торфу допомагає їм вивільнитися у 

повітря.  Друга – ґрунти, які покривають торфовища, мають високий вміст важких металів та 

інші види забруднення, які при згорянні виділяються в повітря. Крім того, при згорянні торфу 

утворюються чадний газ, сірчистий ангідрид, оксид азоту та вуглекислий газ. Усі ці речовини 

становлять небезпеку для навколишнього середовища і людей, які знаходяться поблизу. 

Забруднення повітря може перевищувати норму в 2,5-6 разів. У зону ризику, перш за все, 

потрапляють діти, вагітні, літні люди, які страждають хронічними захворюваннями легень. 

Сірчистий ангідрид  вражає слизову оболонку, органи дихання. Їдкий запах гару може 

викликати гострий кашель, негативно впливати на легені. 

Отже, можна із впевненістю сказати, що сьогодні вже відбуваються значні кліматичні 

зміни. Ми повинні замислитися та зрозуміти, що людство не має права недбало ставитися до 

атмосфери планети, пам’ятати, що її забруднення призведе до незворотних наслідків. Якщо 

ми не розпочнемо активно діяти, то вже незабаром наблизимось до тієї межі, коли глобальну 

зміну клімату зупинити буде вже неможливо і життя на планеті у майбутньому буде під 

загрозою. 
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Із прогресуючим розвитком науково-технічного прогресу живі організми постійно 

зазнають впливу екзогенних полютантів.  

На сьогодні в Україні, як і в усьому  світі, зростає увага до розвитку нанотехнологій. 

Однак мало дослідженими залишаються питання впливу нанопродуктів на розвиток 

організмів. У зв’язку з розвитком технологій одержання та використання наноматеріалів, які 

через особливі фізичні, хімічні та механічні властивості здатні завдавати непрогнозованого 

впливу на біологічні об’єкти, виникає необхідність розгляду підходів щодо формування 

методології  ідентифікації, токсикологічних  досліджень  та  оцінки  ризиків  для  організму  

людини  і  навколишнього середовища  при  виробництві  та  застосуванні  речовин  в  

нанорозмірному стані [1]. При цьому існують певні труднощі у виявленні ступеню токсичності 

тих чи інших нанопродуктів, а саме – токсичність наночастинок може бути оцінена порівняно 

з аналогами у дрібнодисперсній формі, оскільки токсикологічні властивості наноматеріалів є 

результатом не лише їх хімічного складу, а й зміни поверхневих характеристик, хімічної 

реактивності, форми тощо. 

Зацікавленість всього світу цим питанням підтверджується проведенням численних 

досліджень. Зокрема, наприклад, було висловлено припущення, що для клінічних та 

токсикологічних досліджень наноматеріалів обмежено прийнятними є методичні підходи, 

винайдені для оцінки впливу малих доз низької інтенсивності техногенних забруднювачів 

довкілля. На підставі результатів багаторічних комплексних досліджень впливу на організм 

техногенних полютантів, що вивільнилися і розсіялися у довкіллі під час аварії на 

Чорнобильській АЕС (ЧАЕС), доведено, що малі дози низької інтенсивності техногенних 

забруднювачів довкілля зазвичай діють не так, як великі, тобто без збереження залежності 

“доза-ефект” [2, 3]. Малі  дози  низької  інтенсивності техногенних забруднювачів довкілля та 

наночастинки володіють спільними властивостями: реакційно велика здатність, кумулятивні 

ефекти, висока проникаюча спроможність щодо клітинних та субклітинних мембран, 

утворення вільних радикалів й активних форм кисню, здатністю  до  взаємодоповнюючої та  

взаємопідсилюючої  дій з іншими контамінантами, можливістю передачі по харчовим 

ланцюжкам.  

Отже, наночастинки демонструють відмінні від частинок такого ж хімічного складу, 

але більшого розміру, фізико-хімічні і, прогнозовано, токсикологічні властивості. Тому 

загальноприйняті токсикологічні методології визначення токсичності речовини є 

неприйнятними для наноматеріалів. 
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В літній період при вирощуванні сільськогосподарських тварин широко застосовують 

пасовищне утримання, яке забезпечує ряд переваг: повноцінний харчовий ланцюг, природну 

поведінку і має позитивний вплив на здоров’я і продуктивність тварин. Випасання худоби на 

пасовищі набуває особливого значення у органічному тваринництві, що останнім часом 

набуває інтенсивного розвитку в Україні. Саме пасовищне утримання дозволяє виконати 

головну умову органічного тваринництві - максимальне наближення до природніх умов 

утримання, а також відповідає всім принципам належного та дбайливого догляду за тваринами 

[2, с. 335].  

Однак, випасання худоби належить до проблемних форм землекористування, бо стадо 

сільськогосподарських тварин, як компонент пасовищного біогеоценозу і комплексний 

екологічний фактор в більшості випадків має негативні наслідки, і причинами цього є: 

1. сильне пошкодження пасовищної рослинності, що призводить до втрати її 

самовідновлення; 

2. негативне перетворення видового складу пасовищної рослинності (тварини в першу 

чергу виїдають найбільш смачні для них рослини, які швидко пригнічуються і випадають з 

травостою, а колючі, ядовиті, жагучі починають домінувати у фітоценозі); 

3. витоптування пасовища (механічне пошкодження наземних органів рослин, 

кореневої системи, ущільнення, зміна повітряного і водного режимів, чисельність аеробних 

бактерій знижується, а анаеробних збільшується); 

4. відмирання рослинності під фекаліями тварин, внаслідок  припинення доступу 

повітря до них.  

5. відкладання великої кількості калових мас на пасовищі призводить до  забруднення 

ґрунтів, води, в тому числі і патогенними мікроорганізмами, яйцями гельмінтів.  

6. вплив на зооценоз пасовищної екосистеми (поїдання разом із травостоєм 

представників мікро- і мезофауни, знищення дрібних тварин (дощові черві ) [3, с. 289]. 

Ці фактори є причиною руйнування первинних екосистем і утворення на їхньому місці 

пустель і напівпустель або призводять до збіднення флористичного й фауністичного 

різноманіття [5, с.100]. Однак, відновити біорізноманіття та зберегти стійкість пасовищного 

біогеоценозу можна застосовуючи прийоми раціонального використання пасовищ. Тому 

метою наших досліджень стало вивчення основних прийомів догляду та експлуатації 

пасовищних біогеоценозів, які б не призводили до збіднення біорізноманіття агроландшафтів. 

В процесі дослідження було встановлено, що система раціонального використання 

пасовищ включає наступні прийоми та правила: дотримання оптимальних строків, висоти і 

кількості випасань; дотримання раціональних технік стравлювання травостою; догляд за 

пасовищем.  

Важливе екологічне значення має вибір початку та закінчення експлуатації пасовища. 

Переведення тварин із стійлового утримання на пасовищне проводять тільки після того, як 

ґрунт, який звільнився від снігового покриву, просохне, а рослини, які перезимували, 

досягнуть необхідної стадії вегетації. Починати пасовищний сезон раніше недоречно, оскільки 

передчасна експлуатація пасовища може завдати йому невиправної шкоди. Дернина може бути 

зруйнована ратицями тварин, а травостій – стоптаний та забруднений. Пасовищну стиглість 

травостою доцільно визначати за його висотою. Так, якщо в травостої переважають низові 

трави (тонконіг лучний, костриця червона та ін.), випасання починають при висоті рослин 13-
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15 см, а травостій в якому більше верхових трав (грястиця збірна, стоколос безостий, 

тимофіївка лучна) починають випасати при висоті рослин 15-20 см. Важливим також є вчасне 

завершення експлуатації пасовища. Так, бажано випасання стад припинити до початку 

заморозків, оскільки в протилежному випадку пасовищні рослини не встигнуть окріпнути до 

зими та взимку можуть загинути [1, с.8]. 

Кількість циклів використання пасовищної рослинності залежить від їх біологічних 

особливостей, строку першого використання пасовища, виду трав, типу угідь, агротехніки, 

режиму використання тощо. Більше їх може бути при наявності в травостої низових злаків 

порівняно з верховими, внесенні азотних добрив та зрошенні у посушливих умовах. На 

зрошуваних пасовищах травостій можна стравлювати 5 - 6 разів, а на незрошуваних – 2 - 4 

рази. 

Випасання худоби на пасовищах може здійснюватися  різними способами: вільно та з 

використанням загонів. При вільній системі випасання відбувається деградація рослинного і 

ґрунтового покриву, на пасовищах утворюються купини, вибиваються цінні трави, 

погіршується ботанічний склад травостою тощо. Загінне випасання худоби навіть при досить 

інтенсивному використанні пасовищ дає можливість підтримувати їх високу продуктивність 

без погіршення складу травостою. Загони дають змогу поліпшити догляд за пасовищами, 

проводити його регулярно відповідно до плану. Регульоване випасання, удобрення, зрошення 

та інші прийоми догляду за травостоєм, запобігають випаданню рослин, забезпечують високу 

продуктивність пасовища протягом тривалого періоду. 

У систему заходів догляду за культурними пасовищами входять також: підкошування 

нез’їдених решток трави, підсів трав, розрівнювання екскрементів, внесення добрив та ін. При 

випасанні худоби на пасовищі залишається 5-12% решток трави, які потрібно підкошувати 2-

3 рази за пасовищний період, що забезпечує рівномірне надходження зеленої маси за циклами 

стравлювання, сприяє знищенню бур’янів, вирівнює травостій, стимулює кущіння і 

відростання трав. Екскременти тварин, які залишаються на пасовищах після випасання слід 

розгрібати боронами - на незрошуваних пасовищах восени після закінчення пасовищного 

періоду, а на зрошуваних - після другого і останнього випасання. Це дозволяє попередити 

скупчення гною в одному місці та загибель рослинності внаслідок цього. Ефективним заходом 

догляду за пасовищами є підживлення їх високими дозами азотних (240-300 кг/га) та 

фосфорно-калійні добрив (по 60 кг/га) та підсівання трав. Підсівають трави на зріджених 

травостоях, де вони випали в результаті інтенсивного безсистемного випасання, пошкодження 

гризунами, кротами тощо. Взимку на пасовищах затримують сніг, а навесні проводять 

боронування і підживлення азотними добривами [4]. 
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Глобальні кліматичні зміни, вичерпання природних ресурсів, великі обсяги 

забруднення навколишнього середовища в результаті виробництва електро- та теплової 

енергії диктують необхідність впровадження концепції «зеленої» або «екологічної» економіки 

у світі. Експерти ООН з охорони навколишнього середовища розглядають «зелену економіку» 

як таку, що сприяє «...поліпшенню добробуту людей та соціальній рівності, значно 

зменшуючи екологічні ризики й екологічні дефіцити» [1]. У самому простому розумінні 

зелена економіка – це економіка з низькими викидами вуглецевих сполук, ефективним 

використанням природних ресурсів, яка задовольняє по максимуму інтереси всього 

суспільства. Метою зеленої економіки є формування дієвого середовища для економічного і 

соціального прогресу, що базується на мінімізації негативного впливу на довкілля та 

ефективному використанні природних ресурсів при збереженні гідного рівня життя населення 

[2].  

Підписавши та ректифікувавши Угоду про Асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе 

забов’язання, в тому числі і у сфері охорони навколишнього середовища, зокрема скорочення 

вуглецевих викидів в атмосферу, та у зв’язку з цим інтегрувати стандарти Європейського 

Союзу у законодавство України. Бізнес відповідно має перспективу підвищити виробничу 

ефективність і, як наслідок, конкурентоспроможність своєї продукції за рахунок 

упровадження сучасних технологій та обладнання для скорочення викидів, а також вихід на 

Європейський ринок торгівлі квот викидів парникових газів за Системою торгівлі викидами 

Європейського Союзу (EUETS або СТВ ЄС). [3]. Так, в 2020 році Кабінетом Міністрів України 

схвалено законопроект «Про запобігання, зменшення та контроль промислового 

забруднення», відповідно до якого підприємствам буде видаватися дозволи на гранично 

допустимі викиди. Таким чином, Україна встала на шлях досягнення європейських стандартів 

життя.  

Концепція «зеленого» енергетичного переходу від Міненерго України станом на 2020 

рік передбачає: досягнення кліматичної нейтральності до 2070 року; закриття вугільних ТЕС 

до 2050 року; виведення з експлуатації АЕС, що відпрацюють ресурс до 2050 року; 

використання біомаси для виробництва теплової енергії, в тому числі в системах 

централізованого теплопостачання; децентралізація виробництва енергії; зниження 

енергоспоживання на 50%; використання відновлювальних газів (біометан, біоводень). 

Вартість реалізації зеленого курсу в Україні за даними Міненерго прогнозується в розмірі 2% 

ВВП щорічно [4]. 

Перехід на «зелену економіку» передбачає комплексні зміни у всіх секторах економіки. 

Первинний сектор, який охоплює сільське господарство, рибальство, лісову та добувну 

промисловість, вимагає найбільш радикальних змін, оскільки саме тут створюються продукти 

для задоволення первинних потреб людства. Сільське господарство має переорієнтовуватися 

на виробництво органічної продукції (без використання хімічних добавок), вирощування 

енергетичних культур та їх використання в енергетичних цілях. Вторинний сектор економіки, 

який охоплює промисловість та будівництво, найбільше потребує раціонального 

використання енергоресурсів. У контексті переходу на «зелену економіку» промисловість 

країни вимагає глибокої технологічної модернізації, оскільки виробничі потужності є базою 

для створення машин, устаткування та обладнання, які дозволять очистити виробництво та 

ефективно використовувати обмежені ресурси. До того ж «озеленення» економіки передбачає 

активізацію галузі з переробки відходів [5].  
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Третинний сектор це система галузей виробництва та видів діяльності, які пов’язані з 

наданням послуг як населенню, так і бізнесу. Саме ця сфера охоплює проведення комплексних 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, створення бізнес-планів і програм, 

розробку енергоефективних технологій, які здатні забезпечити якісні зрушення у напрямку 

озеленення первинного та вторинного секторів. Створення екоінновацій дозволить 

удосконалити виробничі процеси, ефективно організувати бізнес за рахунок економії ресурсів, 

а також удосконалити комерціалізацію та впровадження чистих технологій [6]. 

Очевидним є те, що всі зазначені заходи потребують значних вкладень та залучення 

інвестицій у модернізацію виробництв, перехід на альтернативні джерела енергії, тощо. А з 

огляду на війну, економічний спад як в Україні так і в сьому світі через пандемію 

короновірусу, труднощі щодо розробки відповідного законодавства та механізмів 

впровадження зеленого курсу – існують певні ризики економічних збитків для підприємств та 

економіки країни в цілому. Але водночас Зелений курс надає і значні перспективи та 

можливості фінансування цих змін в рамках ініціативи Європейського Союзу Green Deal. 

Таким чином, сказане свідчить про те, що по перше Євроінтеграція України не можлива без 

встановлення зеленого курсу економіки, по друге хоча і несе певні ризики для економіки – в 

той же час є перспективним напрямком розвитку. І Україна вже ставши на шлях озеленення 

економіки, впевнено крокує до поставленої мети.  
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Куяльницький лиман – це лиман на північно-західному узбережжі Чорного моря 

поблизу Одеси. Площа його акваторії залежно від рівня води коливається від 25 до 60 км2, 

довжина становить 28 км, ширина – 3 км, середня товща води не перевищує 30– 70(100) см [2, 

с. 93]. Лиман знаходиться в гирловій ділянці р. Великий Куяльник і відокремлений від моря 

пересипом. Клімат даної території спекотний та посушливий, відзначається відсутністю 

снігового покриву. Основним елементом рельєфу є Причорноморська низовина, яка поступово 

знижується у бік Чорного моря. Поверхня низовини плоска, рівнинна. Береги Куяльницького 

лиману та річок його басейну порізані балками та ярами, вододіли плоскі. На території 

водозбору лиману ґрунтоутворюючими породами виступають леси та лесоподібні суглинки, 

елювіальні та пролювіальні утворення. В межах басейну лиману найбільш поширеними є 

чорноземи звичайні та чорноземи південні залишково- та слабо солонцюваті [1, с. 10]. 

Біологічне різноманіття території представляє близько 800 видів судинних рослин, понад 200 

видів птахів, 42 видів ссавців, десятки видів амфібій та рептилій. Перелік видів рослин, що 

охороняються, містить 43 види з Європейського Червоного списку, 27 видів з Червоної книги 

України, 47 видів з Червоного списку Одеської області. Визначено 7 видів ссавців, 30 видів 

птахів, 16 видів комах, занесених до Червоної книги України [3, с. 2]. 

Куяльницький лиман відомий як важливий рекреаційний і бальнеологічний об’єкт 

державного та світового значення. Він включений до списку 14 найцінніших лиманно-

гирлових комплексів чорноморського регіону України. Тут є родовище лікувальних грязей та 

мінеральних вод. Однак в останні два десятиліття катастрофічно усихає та міліє, швидко 

втрачаючи здатність до відновлення природного ресурсного потенціалу. 

Серед головних причин обміління – глобальні зміни клімату (потепління і аридизація) 

та різке зменшення стоку річок і водотоків, які в нього впадають. За дослідженнями науковців 

ОНУ Імені І.І. Мечникова [1, с. 9] погодно-кліматичні умови території району два століття 

тому були менш посушливими, порівняно із останніми 15 роками. А також значно більшою 

була площа земель басейну лиману під трав’яною і чагарниково-деревною рослинністю як на 

вододілах, так і узбережно-берегових схилах лиману та річок, які в нього впадають. Саме 

рослинність затримувала воду атмосферних опадів, яка не стікала зі схилів, а проникала в 

товщу ґрунту і поступала на підґрунтовий стік. 

В числі антропогенних чинників усихання лиману та погіршення його екологічного 

стану – високий ступінь розораності (75%) вододільних та привододільно-схилових територій, 

а інколи й розорювання узбережних схилів [1, с. 10]. Несприятливим для екології лиману 

вважаємо несанкціонований видобуток піску по руслу і в заплаві р. Великого Куяльнику, для 

вивозу якого споруджуються поперечні переїзди через заплаву річки. Інтенсивний випас 

худоби, вирубка лісонасаджень сприяють інтенсифікації тут ерозійного руйнування земель, 

зсувоутворення, а часто і ерозійно-абразійного руйнування. Річки Великий Куяльник, 

Долдока, Кубанка, які впадають у лиман, нині практично деградували: їхній стік 

перехоплюється численними ставками, русла заросли очеретом. Все це призводить до 

подальшого погіршення стану екосистеми лиману, еколого-продукційного стану земель і 

природних комплексів загалом, прилеглих до лиману прибережно-схилових територій. 

Для запобігання прояву негативних наслідків антропогенного впливу на землі басейну 

Куяльницького лиману та забезпечення відновлення його ландшафтного та біологічного 

розмаїття пропонуємо наступні природоохоронні заходи. Для збільшення обсягу надходження 
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в лиман поверхневого і підґрунтового стоку з його вододільно-схилових територій доцільно 

зменшити ступінь їх розораності зі збільшенням частки багаторічних трав у структурі 

сівозмін. В межах привододільно-схилового рівня території необхідно удосконалити систему 

землеробства з впровадженням елементів ґрунтозахисної контурно-меліоративної організації 

території. Оранку в заплаві р. Великий Куяльник необхідно заборонити і використовувати ці 

землі виключно під сінокоси і пасовища. Створити захисні смуги зелених насаджень вздовж 

трас та схилів в якості структурного біобар’єру для перешкоджання надходження токсинів, 

запобігання зсувів та ерозії ґрунтів. Провести інвентаризацію сміттєзвалищ та ліквідувати 

джерела забруднення лиману і несанкціоновані звалища на його узбережжі. Розчистити русла 

річок, що впадають в лиман, усунути несанкціоновані водозабори та кар’єри з видобутку 

піску. Створити систему моніторингу щодо стану природних ресурсів басейну лиману, 

прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річок. Ліквідувати місця так званого 

«дикого відпочинку» шляхом створення офіційних пляжів з облаштованими під’їздами для 

транспорту.  

Також, пропонується перерозгляд ст. 62 Земельного кодексу про «Обмеження у 

використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і 

лиманів та на островах у внутрішніх морських водах» та доповнення статті пунктами про 

заборону влаштування сміттєзвалищ, гноєсховищ, кладовищ, скотомогильників. 

Отже, в останні роки Куяльницький лиман, відомий унікальними лікувальними 

грязями, міліє і усихає. Серед головних причин обміління – глобальні зміни клімату 

(потепління) та інтенсивне антропогенне освоєння. В системі заходів щодо покращення стану 

земель басейну лиману пропонуємо зменшити ступінь розораності території зі збільшенням 

частки багаторічних трав у структурі сівозмін та впровадження у повному обсязі 

водоохоронної організації території на прибрежно-берегових схилах до лиману. 
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Ліс – один із головних природних ресурсів, від його наявності та стану залежить 

розвиток цивілізованого людства. Характерною рисою лісового господарства України є 

сукупність різних економічних та природно-географічних умов, які відрізняються по регіонах. 

Надмірна нерегульована експлуатація лісів України протягом останнього століття призвела до 

виснаження деревостанів, порушення їх вікової структури, погіршення породного складу, 

посилення ерозійних процесів та інших стихійних явищ. Тому, пріоритетним напрямом 

розвитку лісового господарства у контексті вимог часу є розширене відтворення лісових 

ресурсів, інтенсифікація лісовирощування та аналіз лісового фонду держави [2].  

Основним джерелом отримання своєчасної і об’єктивної інформації про якісний стан 

лісів є дані державного лісового кадастру та обліку лісів [1].  

У зв’язку з цим метою наших досліджень був аналіз динаміки лісівничо-таксаційних 

показників лісового фонду Скрипаївського навчально-дослідного лісового господарства 

Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, а також аналіз змін 

в структурі лісового фонду за останні 70 років [4]. 

Територія лісгоспу відноситься до Лівобережного Лісостепу. Відповідно до 

лісотипологічного районування України підприємство знаходиться в межах області свіжого 

помірного теплого клімату і відноситься до Слобожанського лісотипологічного району – 

свіжих кленово-липових дібров [3]. 

Аналіз поділу загальної площі лісового фонду за категоріями показав на відносно 

незначне збільшення (38 га) загальної площі лісового фонду. Найвагоміше зростання (на 17 

га) відмічене станом на 1999 рік, що пов'язано з корегуванням площ при складанні Державного 

акту на право користування землею. З позитивних змін в розподілі земель слід зазначити 

постійне зростання площ лісових ділянок, зменшення площ нелісових земель, зрубів, 

рідколісь, згарищ та загиблих насаджень. В той же час в підприємстві спостерігається різке 

зростання площ незімкнутих лісових культур, зменшення площ лісових розсадників та 

плантацій, збільшення частки площ галявин. 

Одним із важливих характеристик лісового фонду є розподіл площі за переважаючими 

породами. Впродовж всього досліджуваного періоду в підприємстві більше 90% площі 

займають дві лісоутворюючі породи: дуб звичайний та сосна звичайна. Динаміка площ даних 

порід має тенденцію до зменшення. Натомість такі деревні породи, як акація біла, липа 

дрібнолиста, ясен звичайний, вільха чорна, навпаки, збільшують частку в загальному 

розподілі. Окремо необхідно відмітити зростання останнім часом площ сосни звичайної у 

вогнищах кореневої губки, що в свою чергу вказує на погіршення санітарного стану даних 

насаджень. 

Аналізуючи існуючий та оптимальний розподіл деревостанів за групами віку, ми 

можемо відмітити на даний момент зменшення частки молодняків та збільшення пристиглих, 

стиглих та перестиглих деревостанів. Це відбувається через неповне використання лісосічного 

фонду та поступового переходу, через природний ріст, середньовікових деревостанів в 

пристигаючі, а з пристигаючих – в стиглі та перестійні. 

Інтегральним показником, що відображає продуктивність насадження, є клас бонітету. 

В аналізованих деревостанах відмічене переважання середньобонітетних насаджень. В таких 

деревостанах, які формуються з переважанням сосни звичайної, дуба звичайного, берези 

повислої, липи дрібнолистої, простежуються незначні зміни в продуктивності. Лише 

швидкорослі акація біла та осика мають тенденцію до зростання продуктивності. В той же час 
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ясен звичайний, вільха чорна, тополі та верби мають зворотну тенденцію. Якщо говорити про 

підприємство в цілому, то за аналізований період середній клас бонітету знизився на 0,1 

одиницю. 

Аналізуючи розподіл за повнотами в деревостанах як в основних, так і тимчасових 

господарських секціях, простежується загальна динаміка від зниження частки 

високоповнотних деревостанів до збільшення середньоповнотних. В деяких деревостанах 

взагалі останні 20-30 років відсутні високоповнотні деревостани, натомість з'являються 

низькоповнотні. До того ж такі деревні породи як акація біла, береза повисла, вільха чорна, 

осика на момент останнього лісовпорядкування мають найнижчі показники відносної 

повноти. 

Ми це пов'язуємо в першу чергу зі старінням деревостанів, в яких відбувається 

інтенсивний відпад дерев. Крім того в останні часи постійно зростає частка деревостанів, 

вражених шкідниками та хворобами, а довге оформлення дозвільної документації на 

проведення відповідних санітарних заходів тільки загострює і так складну ситуацію. 

Нерівномірний розподіл деревостанів за групами віку, зниження відносних повнот, 

зростання середнього віку позначилися на середніх таксаційних показниках по кожній 

господарській секції окремо та по підприємству в цілому. 

Так, за вивченням середніх таксаційних показників встановлено, що більшість 

деревостанів, особливо цільових (сосна, дуб), перебувають у пристигаючому віці. Лише ясен 

звичайний та липа дрібнолиста – середньовікові. Швидкоростучі деревні породи, такі як 

тополі, верби, акація взагалі перебувають у перестійному віці. Це все вказує на старіння 

деревостанів, що в свою чергу позначається, крім зниження середніх таксаційних показників, 

і на середній зміні запасу. 

Якщо говорити про підприємство в цілому, то максимальне значення зміни запасу (3,9 

м3/га) відмічене в 70х-80х роках, коли деревостанам було близько 60-ти років. На момент 

останнього лісовпорядкування (2020 р.) даний показник знизився на 0,8 м3/га, а середній вік 

складає 86 років. Це вказує на зменшення щорічного приросту деревини, що в свою чергу 

знижує обсяги поглинання парникових газів та продукування кисню в атмосферу.  

Висновки. Отже, аналіз лісового фонду за 70-ти річний період вказує на погіршення 

показників в підприємстві, що пов'язано з різними факторами (кліматичними, 

антропогенними, фінансовими). Найбільшими проблемами, на наш погляд, які потрібно 

вирішити, є омолодження деревостанів, оскільки спостерігається накопичення пристигаючих, 

стиглих та перестійних деревостанів, що втрачають свої екологічні функції. Необхідно 

звернути увагу також на небажану зміну господарсько-цінних деревних порід другорядними. 

Хоча деякі з них і виконують важливі еколого-захисні функції, є науково-дослідними 

об'єктами, є видами, необхідними для збереження видового біорізноманіття, у зв'язку з чим 

необхідний індивідуальний, науково-виважений підхід. 
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За прогнозами ФАО до 2050 року потреби у воді для цілей сільського господарства в 

глобальному масштабі збільшаться на 50 відсотків слідом за зростаючими потребами 

зростаючого населення. Глобальні запаси прісної води неухильно вичерпуються через 

неправильне водокористування, невибіркового застосування, а також зміни клімату. 

Проблеми нестачі води і її якості в багатьох частинах земної кулі створюють серйозні загрози 

для продовольчої безпеки та екологічної стійкості в майбутньому.Для вирішення цих питань 

необхідно удосконалювати управління земельними та водними ресурсами. МАГАТЕ спільно 

з ФАО сприяє державам-членам у розробці та впровадженні технологій, заснованих на 

ядерних, з тим щоб оптимізувати практику водокористування в сільському господарстві, яка 

сприяє інтенсифікації виробництва сільськогосподарських культур та збереження природних 

ресурсів. 

Слід підкреслити, що водний потенціал має виключне значення для забезпечення 

насамперед продовольчої безпеки країни. Саме тому, удосконалення водного менеджменту 

повинно у першу чергу бути спрямоване на формування умов для доступу населення до якісної 

питної води, розвитку аграрного сектору та харчової промисловості. Розглядаючи управління 

водогосподарським комплексом у контексті забезпечення продовольчої безпеки, ключовим 

проблемними питаннями на сьогодні залишаються: 1) пошук оптимальних форм та методів 

спільного використання, охорони та очищення водних ресурсів на регіональному рівні; 2) 

створення умов для залучення інвестиційних ресурсів в оновлення та модернізацію систем 

водопостачання та очищення стічних вод; 3) формування об’єктивних норм, тарифів та 

методів контролю за станом і використанням водних ресурсів на регіональному рівні із 

урахуванням специфіки природнокліматичного й екологічного стану територій та соціально-

економічних потреб регіону. Особливістю використання води у сільському господарстві є те, 

що понад 80% безповоротно використання води. В інших галузях економіки цей показник є 

значно нижчим. При цьому, для зрошення і сільськогосподарських потреб витрачається 

близько 26% забраної прісної води. При цьому у динаміці спостерігається зростання обсягів 

прісної води, що використовується на зрошення і сільськогосподарські потреби на тлі 

скорочення обсягів води на інші потреби. 

Одним з основоположних завдань щодо організації ефективного управління водними 

ресурсами у контексті їх сталого використання та забезпечення продовольчої безпеки є 

формування ефективної системи менеджменту водних ресурсів. Сучасна система управління 

водними ресурсами в Україні перебуває у стані певного розбалансування та трансформації і 

не здатна забезпечити ефективне використання водного потенціалу та його охорону.Також 

слід зазначити,що внаслідок переходу до моделі інтегрованого управління водними 

ресурсами, заснованого на відповідних принципах та з урахуванням проведення 

організаційних, технічних та інших заходів, а також за умови забезпечення достатнього обсягу 

фінансування, в Україні можуть бути досягнуті позитивні результати з реформування системи 

управління водними ресурсами. 
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За останні кілька років світом прокотилась низка криз від продуктової та паливної до 

кліматичної та фінансової. В останні кілька десятиліть 60% світових екосистем зазнали 

деградації, рівень викидів вуглецевого газу зріс на 40%, спостерігається значний дефіцит 

водних ресурсів, мільярд людей голодує, інший мільярд страждає від надмірного харчування 

та супутніх захворювань, кожна четверта людина в країнах, що розвиваються, живе поза 

межею бідності, два мільярди людей живуть менш ніж на 2 долари в день [1, 4]. 

Екологізація економіки, що розглядається як спосіб сприяння економічному прогресу 

при забезпеченні екологічної стійкості та соціальної рівності, розглядається як перспективний 

шлях для досягнення процвітання людства[1].  

Зелена економіка — напрям в економічній науці, який сформувався в останні два 

десятиліття, в межах якого вважають, що економіка є залежним компонентом природного 

середовища, в якому вона існує і є його частиною[1]. 

Перехід до зеленої економіки можна розглядати як шлях що передбачає зміцнення його 

трьох взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих факторів: охорона навколишнього середовища, 

соціальний та економічний розвиток. Охоплює макро- та мікро-економічні аспекти державної 

політики, регулювання господарської діяльності та соціальної поведінки. [1, 4] 

Розглядаються наступні найважливіші напрями: 

- енергоефективність будівництва; 

- перехід до поновлюваних джерел енергії, включаючи енергію вітру, сонця, 

геотермальну та біомасу; 

- сталий розвиток транспорту; 

- екологічна інфраструктура планети, у тому числі прісних вод, лісів, ґрунтів і 

коралових рифів; 

- розвиток сталого сільського господарства, у тому числі органічного виробництва. 

Але «зелена» економіка має перешкоди, зокрема недосконалість законодавчої бази та 

необхідність скорочення ряду виробництв. Існуючі стратегії не корелюють між собою, що в 

результаті приводить до відсутності чітких і зрозумілих регуляторних норм. Для вирішення 

проблем та переходу до «зеленої» економіки потрібно налагодження більш тісної співпраці 

між країнами і в межах країн. [2, 4] 

Перехід до такої економіки можна забезпечити щорічними вкладеннями в розмірі 2% 

світового ВВП (приблизно 1,3 млдр. дол) протягом 2012-2050 років (податок Тобіна). [4] Деякі 

моделі показують, що сценарій «зелених» інвестицій забезпечить протягом 5-10 років більш 

високі річні темпи зростання, ніж інвестиції в звичайні технології. [1] «Озеленення» економіки 

– вважається шляхом до викорінення бідності. [4] Між викоріненням бідності і раціональним 

управлінням природними ресурсами та екосистемами існує прямий взаємозв'язок, оскільки 

бідні верстви населення безпосередньо виграють від збільшення природного капіталу.  

Україна теж активно займається питанням «озеленення» економіки. Україна, як 

«зелена» держава могла б стати виробником та експортером зеленої енергії та екологічно-

чистої продукції, оскільки має для цього гарний потенціал. Базується дана ідея на Концепції 

«зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року (який експерти називали 

«Українською зеленою угодою». В основі національних концепцій лежать Паризька угода 

2015 року та Рамкова конвенція ООН про зміни клімату (UNFCCC). [1, 2, 4] 

Наразі Україна має значну необхідність модернізації промисловості та енергетики, за 

для розвитку себе як країни, що йде вперед та цінує свої природні ресурси. Також Україна має 
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можливість здійснити декарбонізацію, переробляти шкідливі відходи від заводів, переробляти 

шкідливий пластик, використовувати енергію сонця для видобутку світла, заміняти 

синтетичні матеріали на натуральні, заміняти хімічні добрива органічними та багато іншого. 

Це дозволить зробити країну прогресивною у видобутку «зеленої» енергії й еко-продукції та 

вийти на ринок «зеленої» економіки. Для цього галузі виробництва палива, електроенергії та 

агропромисловість мають суттєво змінитися. В перспективі вони збагатяться за рахунок 

експорту, а отже ціна для українських користувачів має знизитися. Але варто зауважити, що 

доведеться вирішити і ряд соціальних проблем пов’язаних із закриттям об’єктів які не 

відповідають концепції «зеленої» економіки. [1, 2] 

Для рідної Чернігівщини – краю землеробства, лісів та агропромисловості, «зелена» 

економіка відкриває додаткові можливості. Кількість промислових об’єктів, що працюють на 

викопних джерелах палива, в області незначна. Тому скорочення виробництва в цьому напрямі 

теж відносно невеликі. Чернігівська ТЕЦ, підприємство встановленою потужністю 210 МВт і 

625 Гкал, для опалення використовує вугілля (до 2008 року - 70% газ і 30% вугілля). [3] Її 

можна перевести значною часткою на біогаз. Але для цього необхідні значні 

капіталовкладення в будівництво біогазових установок. Які заодно перероблятимуть 

сільськогосподарські відходи та даватимуть органічне добриво. Впровадження біогазових 

установок по області також знизить енергозалежність області.  

Для контролю викидів СО2 та інших речовин автотранспортом діє стандарт «Євро-5» 

та планується впровадження «Євро-6». Зниженню використання нафтопродуктів та 

зменшенню шкідливих викидів автотранспортом може сприяти виробництво та використання 

біоетанолу з відходів с/г та деревообробної промисловості. [1] У виробництві біоетанолу 

Чернігівщина теж має гарний потенціал. [3] 

Тому можемо зробити висновок, що «зелена» економіка – необхідність сьогодення. Без 

врахування можливостей природи людство ризикує знищити своє середовище існування. 

Також важливе питання розподіл ресурсів для зменшення соціальної нерівності. Україна теж 

займається переходом до «зеленої» економіки, що вимагає створення нових виробництв, 

модернізації та скорочень на вже існуючих об’єктах. Тому це питання потребує зваженого 

підходу і підтримки з боку держави. Для Чернігівської області перехід на «зелену» економіку 

доволі перспективний варіант.  
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Проблема накопичення відходів перетворюється на вагомий небезпечний чинник, що 

впливає на якість життя населення як в масштабах всієї країни, а й окремих населених пунктів, 

стає однією з реальних загроз екобезпеці держави. Оскільки відходи можуть бути як джерелом 

вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів, так і причиною значного забруднення 

навколишнього середовища, то є потреба у застосуванні комплексного підходу щодо 

формування та розвитку управління сферою поводження з ТПВ саме на регіональному рівні з 

метою поліпшення їх використання, мінімізації утворення й забезпечення екологічної безпеки 

при поводженні з ними. 

Останні десятиріччя на Львівщині продовжується прогресуюче накопичення відходів. 

Екологічну небезпеку несе збільшення розриву між накопиченням відходів та заходами щодо 

запобігання їх утворення, утилізації, знешкодження та видалення. Проблеми у сфері 

поводження з побутовими відходами потребують невідкладного вирішення особливо у період 

становлення нового адміністративно-територіального устрою, коли новостворені об’єднані 

територіальні громади (ОТГ) не завжди мають досвід та матеріальні ресурси для ефективного 

управління у сфері поводження з відходами. Незважаючи на те, що розроблена «Стратегія 

управління відходами у Львівській області до 2030 року», проте у ній не в повній мірі 

відображені питання зростання спроможності громад у питаннях поводження з ТПВ [2].  

Однією з найбільших новостворених ОТГ Львівського району Львівської області є 

Рава-Руська ОТГ, до складу якої входять 46 населених пунктів з населенням близько 29 тисяч.  

На території ОТГ збір та вивіз відходів здійснює Комунальне підприємство «Рава-Руське 

будинкоуправління № 2». Збирання відходів відбувається на підставі угод, підписаних з 

власниками житла, об'єктами торгівлі, установами соціально - культурного призначення, 

державними установами. Якщо для організацій, підприємств і жителів приватних та 

багатоповерхових будинків м. Рава-Руська є укладені індивідуальні договори на вивезення 

відходів, то охоплення населення приватного сектору жителів сіл договорами на вивезення 

ТПВ знаходиться в стадії розроблення. Проблемою є те, що більшість мешканці населених 

пунктів ОТГ здійснюють часткове захоронення та переробку побутових відходів в свої 

садибах. Саме недостатня організація щодо збирання твердих побутових відходів в 

приватному секторі призводить до утворення стихійних звалищ. Побутові відходи, особливо у 

сільських населених пунктах Рава-Руської ОТГ, складують у природних рельєфних утвореннях 

– балках, ярах, що несе значну екологічну небезпеку.  

Щодо збору відходів, то необхідно наголосити, що в більшості населених пунктів Рава-

Руської ОТГ відсутній поділ відходів, який спричинений браком відповідного технічного 

забезпечення та відсутністю укладених угод з підприємствами, що мають технічні можливості 

щодо утилізації, знешкодження та видалення відсортованих відходів. Спроби роздільно 

збирати сміття впроваджують у м. Рава-Руська це зокрема: пластмаса, скло, макулатура. Проте 

інші способи селективного збору вельми обмежені, відсутні пункти для збору небезпечних 

відходів. Тому надважливим завданням на перспективу є застосовування сучасної система 

сортування відходів із вилученням ресурсоцінних матеріалів у всіх населених пунктах 

новоствореної ОТГ.  

Щорічно зростають обсяги утворення відходів у м. Рава-Руська. Така ж тенденція щодо 

збільшення щороку спостерігається також у всіх без виключення населених пунктах ОТГ. 

mailto:firsanov.deniska@ukr.net
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Комунальне підприємство «Рава-Руське будинкоуправління № 2» здійснює не лише за 

збір, але й транспортування та утилізацію твердих побутових відходів, утримує та контролює 

роботу полігону для ТПВ, що знаходиться на території ОТГ, забезпечує чистоту та благоустрій 

в місті Рава-Руська. Збирання та перевезення ТПВ проводиться спеціальними машинами 

комунального підприємства. 

Захоронення побутових відходів населених пунктів Рава-Руська ОТГ здійснюється на 

полігоні ТПВ, що функціонує на поблизу с. Потелич. Полігон має законні підстави для 

функціонування, проте не має відповідних технічних засобів для сортування, повторного 

використання та переробки відходів. В першу чергу відсутня інфраструктура, яка б дозволила 

переробку відходів, а також причиною є відсутність  розділення відходів на стадії збору. Не 

має можливості відділяти органічну фракцію, яка могла б компостуватися, та на даний момент 

не відділяється фракція, яку можна було б піддати процесу спалення.  

Щодо стану полігону ТПВ, то важливо вказати, що полігон експлуатується понад 60 

років та практично вичерпав свій потенціал. Не розроблено і не погоджено паспорт МВВ; 

відсутня реєстрова картка ООУВ. На полігоні не ведеться щоденно облік відходів, відсутня 

система обліку кількості заскладованих відходів, облік є приблизним, бо немає ваг для 

зважування. На полігоні не забезпечується роздільне збирання відходів; що веде до 

змішування відходів (тверді побутові відходи, скло, папір, картон, пластик). Сортування 

відходів перед видаленням не проводиться, бо відсутня лінія сортування. Щодо застосованих 

технологій використовується звичайне складування та утрамбовування, а компостування 

відсутнє. Основною технологією складування, що застосовується є лише присипка грунтово-

глиниста. Експлуатація полігону проводиться без будь-яких заходів щодо моніторингу та 

попередження забруднення підземних вод. На території полігону не обладнано локальні 

мережі спостережних свердловин для контролю за якісним станом вод, тому не ведеться 

контроль за якістю підземних вод. Відсутня система захисту грунтових вод, збору, вилучення 

та знешкодження фільтратів та біогазу. Контроль за газовими виділеннями з полігону не 

проводиться [1,3]. 

Загалом, вся система поводження з ТПВ на території Рава-Руської ОТГ потребує 

переходу на більш прогресивні методи. Першочерговим завданням є підготовка та реалізація 

«Програми з поводження з ТВП території Рава-Руської ОТГ», в межах якої важливо окреслити 

основні напрямки діяльності щодо охоплення території населених пунктів, що входять ОТГ, 

послугами зі збору та вивезення ТПВ, а також запровадження оптимальної схеми поводження 

з ТПВ, яка б включала роздільний збір ресурсоцінних матеріалів, з наступним їх сортуванням 

на сміттєсортувальному комплексі та утилізацією невідсортованого залишку на полігоні. 

Перспективним повинно бути поетапне впровадження новітніх технологій на діючому 

полігоні ТВП, створення додаткових потужностей з сортування та переробки відходів. 

Важлим є також підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення. 
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Особливістю сьогодення є різке загострення глобальних та регіональних екологічних 

проблем, однією з яких є проблема забруднення довкілля, зокрема атмосферного повітря.  

Одним із індикаторів екологічного стану атмосфери є сніговий покрив, який володіє 

високою сорбційною здатністю, акумулює і зберігає в собі всі компоненти, що забруднюють 

атмосферу, і тому є найбільш інформативним об’єктом при виявленні забруднення атмосфери 

[2]. 

Хімічний склад снігу формується в результаті потрапляння з опадами різних хімічних 

елементів, поглинання сніговим покривом газів, водорозчинних аерозолів і взаємодії з 

сніговим покривом твердих частинок, що осаджуються з атмосфери [2,3]. 

Дослідження снігу як індикатора забруднення навколишнього природного середовища 

(НПС) викидами автомобільного транспорту з кожним роком набуває більшої актуальності. 

Актуальність: Сніговий покрив є найбільш інформативним та зручним об'єктом при 

виявленні техногенного забруднення навколишнього середовища.  

Мета дослідження: Метою досліджень було визначення рівня забруднення снігового 

покриву  викидами автотранспорту поблизу автошляху М-05 Київ-Одеса та автодороги на 

Боярку. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити рівень забруднення снігового покриву поблизу автошляху М-05 Київ-

Одеса; 

2. Визначити рівень забруднення снігового покриву поблизу автодороги на Боярку; 

3. Визначити рівень забруднення снігового покриву на території студмістечка 

коледжу; 

4. Порівняти отримані результати аналізу снігового покриву з нормативними 

вимогами; 

5. Провести оцінку впливу викидів автотранспорту на рівень забруднення снігового 

покриву. 

Проведення відбору проб снігового покриву та проведення досліджень  відбувались 1 

та 2 березня 2021 року біля автошляхів та на території коледжу.  

Висота снігового покриву у лісі -10 см, автодорога на Боярку -20 см, траса Київ-Одеса 

– 40см, та  відбір снігу біла автодоріг Київ-Одеса та Боярка були на відстані 1 м від дороги. 

Для визначення фонового вмісту забруднюючих речовин проби відбирали на території 

коледжу у лісопарковій зоні. 

Аналіз проб в навчальній лабораторії проводили після їх танення та виконувались 

згідно загальноприйнятих методик у навчальній лабораторії «Фізико-хімічного аналізу». 

Дослідження проводилися за наступними показниками: Запах 20˚С/60˚С (бали), 

Прозорість (см), Водневий показник (pH), Каламутність (мг/дм3), Загальна твердість (мг-

екв/дм3), Хлориди (мг/дм3), Сухий залишок (мг/дм3), Кольоровість (˚кольоровості). 

 Виконання досліджень проводилися за такими методиками як: Органолептичні, 

титрометричні, гравіметричні та потенціометричні. 

Результати вимірювань подані в таблиці нижче. 
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Таблиця 1. Протокол дослідження аналізу талих вод від 1 березня 2021 року 
№ 

№ 
Показники 1 

Боярка 

2 

Одеса 

3 

Територія 

коледжу 

ГДК 

ДСанПіН 

2.2.4-171-10 

11 Запах 20˚С, бали 0 0 0 < 2 

22 Запах 60˚С, бали 0 0 0 < 2 

33 Прозорість,см 5,4 0,4 14,2 >30 

34 Водневий показник, pH 7,15 7,35 7,3 6,5- 8,5 

35 Каламутність,мг/ дм3 0,1 0,2 0,06 < 1,5 

36 Загальна твердість, мг-екв/дм3 1,5 1,6 1,2 < 7,0 

37 Хлориди,мг/ дм3 35 52 20 < 350 

      

38 Сухий залишок,мг/ дм3 390 700 203 < 1000 

19 Кольоровість, ˚кольоровості 20 23 0 < 20 

 

Висновки: 

1. З’ясовано, що транспорт один з потужних чинників антропогенного впливу на 

навколишнє середовище. 

2. За отриманими результатами найчистіша з усіх представлених об’єктів досліджень 

є територія коледжу. Показники аналізу в межах норми. 

3. За всіма показниками дослідження проб снігового покриву найбільша забрудненість 

від автотранспорту спостерігалась  поблизу автошляху Київ-Одеса у порівнянні з фоновим 

забрудненням на території коледжу. 

4. Для поліпшення стану територій потрібно ввести жорсткий контроль за якістю 

пального або в ідеалі розроблення нових видів екологічно чистого автотранспорту з 

використанням альтернативних джерел енергії. 

5. Для вирішення екологічних проблем, пов'язаних із автотранспортом, варто 

забезпечити жорсткіші екологічні нормативи щодо конструкції нових моделей автомобілів та 

двигунів, а також залучати громадськість, зокрема молодь, до вирішення цього питання. 

 

Список використаної літератури: 

1. Контроль забруднення атмосфери: навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. 

Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 110. 

2.  Мислюк О. О. Хімічний склад снігового покриву як індикатор аеротехногенного 

забруднення урбоекосистем / О. О. Мислюк, Є. В. Мислюк, Л. М. Соломка // Вісник ЧДТУ. – 

2010. – № 3. – С. 126–131. 

3. Купчик О. Ю. Викиди автомобільного транспорту як джерело забруднення 

атмосферного повітря міста Чернігова / О. Ю. Купчик // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). 

– С. 17–20. 

 

  



139 

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА – ШЛЯХ ДО ПРОЦВІТАННЯ 

 

Корбут А.М., студентка 

Науковий керівник –Понедільчук Т.В., к.е.н., доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

e-mail:stasya.031001@gmail.com 

 

В умовах сучасного світу проблема екології надзвичайно важлива. До її вирішення 

долучається багато країн, створюється дуже багато організацій та рухів, які діють на 

збереження навколишнього середовища. Україна теж безпосередньо спрямовує свої 

потужності для захисту довкілля. Одним з головних напрямків є «зелена економіка». Загалом 

ця програма являє собою урахування економічного розвитку з екологічними принципами, яка 

відбувається шляхом залучення викидів, відходів на користь економіки країни.  

Україна є однією з найбагатших на природні ресурси. Після розпаду СРСР  саме наша 

країна успадкувала найкращий набір цих запасів. Але проблема в тому, що ми абсолютно не 

свідомо підійшли до їх використання. На сьогодні ми маємо досить плачевний стан екології. 

Це відбувається, насамперед, через недієву екологічну політику держави. Ми маємо досить 

застарілу матеріально-технічну базу, високо енерго- та ресурсоємні підприємства, слабку 

відповідальність за порушення та, на жаль, низьку екологічну культуру населення. Саме для 

вирішення цих питань, які накопичувались впродовж останніх 30 років, і створено проект 

«зелена економіка», який дозволить вийти на новий рівень, розвинути економіку, захищаючи 

при цьому довкілля.  

Одним з головних законопроектів, які запроваджує даний рух є реформа управління 

відходами в Україні [1], що піде на зміну старому законопроекту і запровадить європейський 

підхід до управління відходами на основі п'ятиступеневої ієрархії. Вона включає в себе 

відповідальність виробника, який буде змушений піклуватися і думати про те, що робити зі 

своїми відходами. Це є можливістю вивести з тіні усіх нелегальних об'єктів, які не займаються 

питаннями поводження з відходами. Вирішення проблеми відходів в Україні надасть стрімкий 

розвиток галузі переробки, яка наразі знаходиться в незадовільному стані. Це дозволить 

отримати велику кількість нових робочих місць, залучити нові інвестиції. Також це сприяє 

збільшенню надходження коштів до бюджету, особливо місцевого, оскільки наразі велика 

частина компаній, які займаються цим питанням, не сплачують податки і навіть не мають 

ліцензій на використання відходів. 

Важливим компонентом є і екологічний податок, який сплачують всі підприємства за 

викиди забруднюючих речовин, скидання речовин у воду і викиди СО2 [3]. Насправді, 

економічні фінанси можуть стати справді дієвим механізмом для того щоб реалізовувати 

екологічну політику, яку ми прагнемо створити в Україні. 

Також досить актуальним є ринок зелених інвестицій. Зрозуміло, що всі ці проекти не 

будуть дієвими, якщо не будуть фінансуватись. Зелені галузі, пов’язані з розвитком 

відновлювальної енергії, з розвитком електротранспорту та інших напрямків обов’язково 

мають підтримуватися. Перевіреним вже в інших країнах і дієвим способом є саме «зелені 

облігації»[2]. В 2020 році вступив у силу закон, який вводить ці облігації і, якщо це дасть свій 

розвиток [4], то до 2030 року Україна зможе залучити 73 млрд доларів, що є досить суттєвою 

сумою. Це безперечно допоможе розвиватися економіці України далі та покращить рівень 

життя в країні.  

Отже, такі маленькі, але вагомі кроки допоможуть розвинути стратегію  екологізації 

економіки, що дасть можливість подальшого розвитку українському бізнесу, ще й з користю 

для природи. В України є вибір: або жити безвідповідально, продовжуючи доводити екологію 

до критичного рівня втрачаючи при цьому великі можливості у розвитку, або змінити своє 

ставлення і навчитись жити у гармонії з навколишнім світом.  

 
 

mailto:stasya.031001@gmail.com
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Галузь бджільництва України є важливою складовою економіки держави, що визначає 

обсяги, пропозиції та вартість основних видів продовольства для населення країни. 

Бджільництво є базою та джерелом сталого розвитку для низки галузей, зокрема, галузі 

рослинництва, основою функціонування якої є розведення, утримання і використання бджіл 

для запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення та підвищення їх 

урожайності, фармацевтичної, харчової та інших[1]. Великі площі медоносних угідь, 

сприятливі кліматичні умови, тисячолітній досвід утримання бджіл, високопродуктивний 

порідний потенціал бджіл свідчать про можливість подальшого розвитку та ефективного 

функціонування галузі [3].  

Зі 100 сільгоспкультур, які забезпечують 90% продовольства в світі, більше 75 

запилюються бджолами. Крім того, 80% всіх видів рослин запилюються комахами, із них 90% 

медоносними бджолами. 

Бджоли, які запилюють продовольчі рослини, приносять світовому аграрному 

виробництву більше 250 млрд доларів, тоді як меду бджоли виробляють всього на 7-8 млрд 

доларів. 

Для аграрія важливо зрозуміти, як покращиться врожайність його культур від 

запилення рослин бджолами. До прикладу, вдале запилення ентомофільних рослин бджолами 

це: від 10% плюс на врожайність соняшнику, ріпаку; підвищення схожості насінин, олійності; 

в озимому ріпаку енергія проростання збільшується на 11-12%; схожість на 16-20%, наявність 

жирів 4-5%, в посівах ріпаку ярого підвищується олійність. 

В Україні близько 240 тис. га плодових і ягідних культур. Завдяки перехресному 

запиленню в яблуневих садах число зав’язей виростає в 5,5 рази, а вага яблук — збільшується 

на 26%, врожайність — на 60%. 

Запилення бджолами підняло врожайність абрикосів майже в 6 разів, сливи — в 11 

разів, вишні — 22,5, черешні — в 26,4 рази. [1,с.58]  

Аналітики аграрного ринку заявляють, що українські садівники, ігноруючи перехресне 

запилення, щороку втрачають 50 тис. грн/га.  

На думку експертів, особливу увагу слід акцентувати на запиленні баштанних культур 

(гарбузів, кавунів, динь), загальна площа під якими становить майже 200 тис. га. Зокрема, 

сьогодні під гарбузом площа вже 20 тис. га в Україні.  

Якщо розмістити всього дві бджолосім’ї поблизу 1 га плантацій гарбузів, динь і кавунів, 

їх врожайність можна підняти на 60%.  

Україні потрібно щонайменше 6 млн бджолосімей для запилення соняшнику, тоді як 

фактично їх менше 3 млн. До того ж половина з них розміщена стаціонарно. Недозапилення 

обходиться аграріям в недоотриманні 10-40% товарного соняшник. А це не мало, не багато 

більше 1,5 млн т товарної продукції на суму близько 15 млрд грн/рік. Щорічно аграрії 

недоотримають близько 2,5 ц або 2500 грн з кожного га соняшнику. Коли на полі достатньо 

комах —  зменшується кількість пустоцвіту, збільшується виповненість зерна та відсоток 

олійності, скорочується термін цвітіння (відповідно прискорюється дозрівання зерна). 

Бджолині сім’ї  на запилення потрібно підвозити на початку цвітіння культур (10 % 

розпущених квіток), розміщувати безпосередньо біля масивів сільськогосподарських культур; 



142 

підвезення бджолиних сімей раніше, ніж за один день до початку квітування, зумовлює льотну 

діяльність бджіл на природні медоносні рослини, а не ті культури, які планували запилювати. 
 Загалом, завдяки запиленню медоносними бджолами збільшується урожайність 

сільськогосподарських культур на 20–75 % залежно від виду, підвищується якість і натуральна вага 

плодів та насіння.  
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Різке погіршення екологічної ситуації у всьому світі, пов’язане з технічним прогресом, 

а також недостатністю чи надлишком окремих компонентів їжі, призвели до появи нових і 

різкому збільшенню кількості хвороб порушення обміну речовин, серцево-судинних і 

онкологічних захворювань. Тому важливим елементом турботи про здоров’я людини 

сучасного суспільства є забезпечення її здорового харчування. Функціональне харчування – 

це новий і перспективний напрямок в харчовій індустрії. Його мета – поліпшення здоров’я 

людей і профілактика найбільш поширених захворювань. Функціональні продукти сприяють 

підвищенню фізичної витривалості, імунітету, поліпшують травлення і регулюють апетит [1, 

с. 85]. 

Рівень забезпечення організму людини поживними та корисними речовинами, а також 

повноцінність харчування людини є основним чинником, що визначає фізичний і розумовий 

розвиток, опірність людського організму негативним впливам, його працездатність, 

тривалість життя.  

Найбільш цінними в харчовому і біологічному відношенні, є молоко та молочні 

продукти. Значна частина населення світу страждає від несприйняття організмом молочного 

цукру (лактози), це пов’язано з генетично зумовленим дефіцитом ферменту лактази. Для 

успішної профілактики, лікування а також для мінімізації негативного впливу лактози на 

організм людини необхідно зменшити або зовсім виключити надходження лактози з їжею. В 

останні роки в нашій країні і в усьому світі ведеться робота з пошуку та створення молочних 

напоїв для споживача з харчовою алергією і патологією органів травлення всіх вікових 

категорій, тобто, для тих, хто не може споживати молочну продукцію, в складі якої присутня 

лактоза. Отже, актуальним є розширення асортименту та виробництво безлактозних молочних 

продуктів. 

Традиційним способом зниження кількості лактози в молочних продуктах вважається 

процес ферментації під час процесу гелутворення та коагуляції казеїну. Так, при виготовленні 

кисломолочних продуктів або при дозріванні сиру лактоза природним чином розкладається. 

Адже, при додаванні закваски, молочнокислі бактерії зброджують молочний цукор (лактозу), 

утворюють молочну кислоту, яка необхідна для початку процесу коагуляції казеїну. Тому всі 

кисломолочні продукти, сири є низьколактозними, ажде лактоза зброджується 

молочнокислими бактеріями, і як наслідок - кількість лактози в них менше, ніж в звичайному 

молоці.  

Несприйняття лактози до теперішнього часу вважалося переважно захворюванням 

немовлят та літніх людей, тому асортимент молочних продуктів з низьким вмістом лактози 

був представлений молоком з низьким вмістом лактози для геродіетичного харчування та 

низько- або безлактозні суміші для дитячого харчування. Але все більше інформації та 

повідомлень надходить про те, що молочний цукор (лактозу) не сприймає організм молодих, 

дорослих людей незалежно від статі. Вважається, що в шлунково-кишковому тракті не 

виробляється фермент лактаза, який розщеплює лактозу. Його утворення відбувається у 

клітинах тонкого кишківника. Коли людина споживає молочні продукти, які у своєму складі 

містять лактозу, відразу в організмі людини відбувається виділяються необхідні ферменти для 

її розщеплення, зокрема лактаза. Тож коли людина споживає молочні продукти з лактозою, а 

фермент для її розщеплення не виробляє організм, то виникають симптоми розладу травлення: 

здуття живота, самовільний вихід газів, дискомфорт у животі, нудота, схильність до закрепів 

або діареї.  

mailto:vasiak.vlad@gmail.com
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Найбільш поширеним способом зниження вмісту лактози в молоці є додавання 

ферменту лактази в молочну сировину або продукт. Додавання ферменту сприяє розщепленню 

до 98% лактози в молоці.  

 
Склад має лише одну відмінність від звичайної –. Саме за допомогою цього компоненту 

люди з лактозною непереносимістю можуть смакувати молочними продуктами і не відчувати 

жодного дискомфорту. Зважаючи на те, що не сприйняття лактози — це відсутність (нестача) 

ферменту лактази, її просто додають до продукції. Тож у цьому продукті вже розщеплений 

молочний цукор.  

Також існує ще одна технологія виробництва безлактозного йогурту, яка вимагає 

наявності високотехнологічного обладнання. Перед внесення закваски молоко піддають 

мембранній фільтрації. Технологія мембранної фільтрації дозволяє отримати молоко з 

природним смаком, вміст лактози в якому менше 0,01%. Важливою стадією цього процесу є 

ультрафільтрація на мембрані, при цьому з молока видаляється частина лактози [2, 271]. 

 
На заключному етапі технологічної схеми виробництва безлактозних молочних 

продуктів додається фермент лактаза, який остаточно видаляє залишки лактози. 

Висновок 
Отже, на сьогодні в молочній промисловості виникла необхідність запуску 

технологічних ліній з виробництва безлактозних молочних продуктів. На цей вид продукції 

виник неабиякий попит споживача. Вкрай необхідно вдосконалювати існуючі технології 

виробництва певних груп молочних продуктів, розширювати та урізноманітнювати 

асортимент та підвищувати їх якість. Також виникає необхідність створення нових видів 

функціональних продуктів спеціального оздоровчого призначення для споживача різних 

вікових груп, стану здоров’я людини, зокрема безлактозних молочних продуктів. 
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В наш час – період високорозвинених технологій та «новинок» кожного місяця 

анонсуються всілякі інновації, а фірми наввипередки пропонують все нові і нові гаджети, 

девайси. Для домашніх рослин - екосистема з вбудованим в горщик картриджем і блоком 

живлення. Для кішок і собак – електронні годівниці, туалети і навіть телевізор, щоб вони не 

нудьгували, поки господар на роботі. Кінна індустрія також не відстає, і на ринку є чимало 

проектів так званих «інтелектуальних стаєнь», де без участі людини і корм роздають, і на 

прогулянку виводять. Але тварини від цього хворіти менше не стали, на зміну одним 

інфекційним хворобам приходять інші, а це означає що роль ветеринарної медицини в ХХІ 

столітті є досить визначною. Всім відомий вислів ветеринарного лікаря-публіциста Сергія 

Степановича Євсеєнка «Медицина лікує людину, а ветеринарія зберігає людство». На 

сьогодні, ветеринарія займає важливу нішу в охороні здоров’я людей та тварин, боротьбі з 

голодом в світі, гарантуванні якості та безпечності харчових продуктів, проведенні дослідів, в 

області біології та медицини, збереженні дикої природи, навколишнього середовища, а також 

біорізновидностей.  

Актуальність даного питання хотілось би довести на прикладі пандемії спричиненої 

короновірусом (COVID– 19). Інфекційне захворювання, спричинене коронавірусом, відомим 

як COVID-19, виявлене в Китаї наприкінці 2019 року, вражає весь світ. Цей тип інфекції 

поширений як у тварин, так і у людей, а коронавіруси іноді можуть бути зоонозними, тобто 

передаватися між тваринами та людьми. Нинішня пандемія зараз поширюється від людини до 

людини. Тим не менше, вчені продовжують визначати її точне походження, і гіпотеза про 

тваринне джерело (кажан - панголін - норка) - розглядається. Вже кілька років ми знаємо, що 

майже 75% нових інфекційних захворювань мають зоонозне походження, і нині кілька 

експертів вважають, що поява нових хвороб на межі взаємодії людина-тварина буде 

повторюватися через наступні роки: екосистеми зазнають глибоких змін через глобальне 

потепління, пошкодження біорізноманіття чи розвиток промислового тваринництва, що 

сприяє появі та розповсюдженню патогенних мікроорганізмів через щільність, утримання або 

обіг тварин. У такому контексті ветеринарні знання та навички набувають безпрецедентної 

видимості як з точки зору розуміння та управління змінами у відносинах між людьми та 

тваринами, так і з точки зору сприяння глобальному здоров’ю. Крім того, з початку пандемії 

ветеринари були серед найважливіших робітників для подолання COVID-19 в деяких країнах: 

ветеринарні лабораторії були залучені для скринінгу та аналізу зразків, відібраних у людей (як 

для спостереження, так і для діагностики);  ветеринарні клініки подарували обладнання, таке 

як респіратори; ветеринарних дослідників було залучено для епідеміологічного моделювання 

пандемії або для участі в певних комісіях експертів, що консультують уряди. Ці різні елементи 

свідчать про участь ветеринарів у питаннях охорони здоров’я деякими оновленими способами, 

що безпосередньо пов’язують їх з діяльністю медичних професій. Однак включення 

ветеринарних лікарів до числа медичних професій не є нічим новим;  навпаки, це одна з 

історичних складових їхньої професіоналізації.  Протягом багатьох років вони сприяли безпеці 

харчового ланцюга шляхом інспекції харчових продуктів тваринного походження, управління 

зоонозами та обмеження використання антибіотиків з метою збереження власного імунітету 

людини. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ветеринарна медицина, як і професія лікаря 

ветеринарної медицини в ХХІ столітті є досить актуальною, адже ветеринари стоять на варті 

не тільки здоров’я тварин, а й людей.  
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Засновником ветеринарних засад вважається давньогрецький філософ Арістотель (384 

- 322 рр. до н.е.),  який спробував класифікувати хвороби тварин. Першим виданням на цю 

тему став трактат Апсирта (350 - 290 рр. до н.е.), де описуються відомі на той час захворювання 

тварин та методи їх лікування. Вперше термін «ветеринарія» з’явився на початку нашої ери. 

Його застосував агроном і письменник Римської імерії  Колумелла ( 40 р. н. е.).  

Історію ветеринарної медицини поділяють на три періоди: стародавній тривав від 

найдавніших часів до 476 року н. е., коли впала Західна Римська імперія; період середніх віків 

припав на 476-1500 роки. Новий час охоплює інтервал від заснування ветеринарних закладів 

до сьогодення.[1] 

Ветеринарна медицина — галузь науки та практичних знань про фізіологію і  хвороби 

тварин, їх профілактику, діагностику та лікування, визначення безпечності продуктів 

тваринного, а на агропродовольчих ринках — і рослинного походження; діяльність, 

спрямована на збереження здоров'я і продуктивності тварин, запобігання їхнім хворобам та на 

захист людей від зоонозів і пріонних хвороб. 

Ветеринарна медицина (ветеринарія) — комплекс заходів щодо профілактики 

захворювань тварин, їх лікування, скорочення втрат від хвороб, неплідності і падежу, 

підвищення якості сировини і продуктів тваринного походження, попередження та боротьби 

з хворобами, спільними для тварин і людей, одержання екологічно чистих продуктів 

харчування. [2] 

Скотолікуванням на території сучасної України займалися дослов’янські племена, що 

мешкали тут наприкінці IV - початку II тисячоліть до н. е. Також скіфи і сармати, жили у 

причорноморських степах, зналися на лікуванні тварин. 

Організація ветеринарної справи згадується в документах часів Київської Русі. Тоді у 

збірці стародавнього права «Руській правді», що датується XI століттям, узаконюються такі 

ветеринарні спеціальності, як конюхи, вівчарі, пастухи. Тривалий час, до XIV століття, 

лікуванням  займалися вони, а також власники тварин та знахарі. 

За період незалежності державна система ветеринарної медицини не раз зазнавала змін. 

У зв’язку з реформуванням колгоспів та радгоспів у колективні сільсько-господарські 

підприємства, а також із різким зменшенням поголів’я продуктивних тварин потреба у 

ветеринарних фахівцях скоротилась. Натомість збільшилася потреба у цих спеціалістах для 

обслуговування дрібних домашніх тварин. 

У 1992 році Верховною Радою було прийнято Закон України «Про ветеринарну 

медицину». З 10 вересня 2014 року в країні діє Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), створена постановою 

Кабінету Міністрів. Вона є центральним органом виконавчої влади, що координується 

Міністром аграрної політики та продовольства. Держпродспоживслужба здійснює державну 

політику в галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності харчових продуктів, карантину 

та захисту рослин, ідентифікації і реєстрації тварин, санітарного законодавства, а також 

радіаційного контролю сільськогосподарської продукції і продуктів харчування. 

На початку XXI тисячоліття в Україні діяло близько 18 тис. ветеринарних установ, де 

працювала 21 тис. лікарів та 23,7 тис. фельдшерів. 

У 2019 році кількість суб’єктів господарювання, зайнятих ветеринарною діяльністю, 

становила 1659 одиниць. Це більше, ніж у попередні роки. 
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Найчастіше українці звертаються до ветеринарів за наданням таких послуг їхнім 

домашнім улюбленцям, як огляд, щеплення, стерилізація або оперативне втручання. В 

середньому на сім’ю з чотирьох осіб припадає по одній домашній тварині. 

Що стосується господарств населення, то за показниками Державної служби 

статистики у 2020 році воно утримувало 2177,1 тис. голів великої рогатої худоби, 2325,9 тис. 

свиней, 82218,7 тис. свійської птиці. На цей період на підприємствах нараховувалося 

відповідно: 1038,7 тис., 3365,9 тис. та 119890,7 тис. 
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Тваринництво завжди було і залишається одним з основних секторів державної 

економіки. Адже воно виконує ряд важливих завдань : забезпечує продовольчу безпеку 

держави, забезпечує населення якісними продуктами харчування, вирішує проблему 

працевлаштування жителів сільських територій та допомагає розвитку села. Тваринництво має 

багато різних напрямів. Основними з них є скотарство, свинарство та  птахівницвто  

Тваринництво також є важливим напрямом інвестування, куди підприємці вкладають 

значні кошти, взамін очікуючи немалих прибутків. Проте, чи рентабельно займатись 

тваринництвом в такий непростий для нашої держави  час ? Чи  є перспективи  у цієї галузі на 

найближчі роки ? Спробуємо розібратися у цьому проаналізувавши фінансові показники 

тваринництва України за 2020 рік.   

В загальному  показники рентабельності являються відносними характеристиками 

фінансових результатів та ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства. 

Тобто вони дозволяють оцінювати результативність вкладених ресурсів. 

Однією з основних установ , які проводять дослідження фінансових показників 

тваринництва є ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН. Зокрема, за підрахунками вчених 

інституту українське тваринництво в 2020 році зазнало  чималих збитків . Найбільш 

збитковою галуззю тваринництва вчені інституту називають  виробництво яєць, сумарна сума 

збитків становить 4,9 млрд грн. Збитковим  у 2020 році було також  і виробництво свинини, 

українські свинарі зазнали збитків на 0,7 млрд грн . При виробництві яловичини збитковість 

була 1,4 млрд грн. З всіх напрямів тваринництва прибутковим було лише виробництво молока. 

Прибуток від виробництва молока у 2020 році становить 3,8 млрд грн.  Проте, як бачимо 

прибутки від виробництва молока  не перекривають збитків від виробництва свинини, 

яловичини та яєць. Тому за підрахунками вчених збитковість тваринництва у 2020 році 

становить 2,9 млрд грн. Слід відмітити, що збитковість тваринництва у 2020 році , стала 

поглибленням негативних  тенденцій 2019 року, коли тваринництво теж було збитковим. 

Хоча, ще у  2018 році тваринництво показувало прибутки. 

Серед основних причин збитковості тваринництва у 2020 році  експерти називають 

невідповідність цін на ринку на виготовлену продукцію та високу частку імпортної продукції 

на внутрішньому ринку України . Також гальмує розвиток тваринництва України 

непрогнозована цінова політика, нерозвинений експортний потенціал та відсутність ринків 

збуту. Треба відзначити, що потенційні інвестори бояться вкладати гроші в українське 

тваринництво , оскільки в них  немає впевненості у завтрашньому дні.  

Ще однією причиною збитковості тваринництва, за словами вчених, є значне 

підвищення цін на  продукцію рослинництва, зокрема зернові культури у 2020 році. Оскільки 

основна частка кормів для тварин виготовляється саме з зернових культур , то очевидно що це 

призвело до підвищення собівартості виготовлення продукції тваринництва. Зробити річний 

запас кормів для більшості тваринників нереально оскільки в них немає таких фінансових 

ресурсів. Закупити зернові на весь рік   під час жнив , коли ціна набагато нижча , мають 

можливість лише великі холдинги. Також, трохи позитивнішою є ситуація для 

сільськогосподарських підприємств , які крім тваринництва займаються і рослинництвом , при 

цьому повністю забезпечуючи потреби свого господарства в кормах.  Іншим дрібним та 

середнім підприємствам доводиться закупляти сировину за завищеними цінами.  

Варто відзначити , що немалу провину за збитковість тваринництва екперти 

покладають і на самих тваринників. Зокрема, за словами науковців « Центру підвищення 
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технологій у тваринництві » українські тваринники здійснюють ряд помилок у своїй 

діяльності , які і призводять до збитковості підприємства. А саме : 

 у всіх проблемах звинувачують засилля імпорту , при цьому замовчуючи проблеми 

якості української сировини  

 Сподіваються тільки  на підвищення закупівельних цін, при цьому не приділяючи 

уваги підвищенню ефективності тваринництва  

 Не автоматизують облік з контролем собівартості  

 Переоцінюють данський чи голландський досвід не приділяючи при цьому увагу 

передовим технологіям.  

Підсумовуючи можемо зазначити, що тваринництвом у 2020 році займатися було 

невигідно. Прибутковим 2020 рік став лише для великих холдингів з інтегрованою системою 

виробництва.  Дрібні та середні тваринницькі підприємства при цьому  понесли чималі збитки. 

Варто вказати що така негативна ситуація в тваринництві спостерігається вперше з 2007 року. 

Сподіваюсь , що в недалекому майбутньому українське тваринництво вийде на якісно новий 

рівень.  Зокрема, впровадження ефективних сучасних технологій, значна  підтримка  держави 

та відкриття нових ринків збуту зможуть реабілітувати тваринницьку галузь. В такому 

випадку українські  тваринницькі підприємства зможуть розвиватися, забезпечувати роботою 

людей в селах, покращувати інфраструктуру села та підвищувати рівень життя в державі.   
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8) http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/ 
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Ветеринарна медицина — галузь науки та практичних знань про фізіологію і хвороби 

тварин, їх профілактику, діагностику та лікування, визначення безпечності продуктів 

тваринного, а на агропродовольчих ринках — і рослинного походження; діяльність, 

спрямована на збереження здоров'я і продуктивності тварин, запобігання їхнім хворобам та на 

захист людей від зоонозів і пріонних хвороб.[1] 

Ветеринарна медицина, зокрема народна (скотолікування), виникла на ранніх стадіях 

розвитку людини, коли вона почала приручати і одомашнювати диких тварин окремих видів. 

Стародавні дослов’янські племена трипільської матеріальної культури, що заселяли територію 

України наприкінці 4-го і поч. 2-го тисячоліть до н. е., вже займалися землеробством і 

тваринництвом, а отже і скотолікуванням. Тваринництво і народна ветеринарна медицина 

були розвинуті і в ін. дослов’янських племен – скіфів (арійців) і сарматів, що жили у 

причорноморських степах. 

В Україні викладання тваринництва і ветеринарної медицини почалося у Києво-

Могилянській академії. Провідне місце у її становленні у Російській імперії в 2-й пол. 18 ст. 

займали науковці походженням з України, зокрема існує думка, що професор О. Шумлянський 

і випускник Києво-Могилянської академії проф. М. Тереховський (обидва родом з 

Полтавщини) стояли біля витоків зародження вет. знань. Значну роль у цьому процесі 

відіграли також проф. А. Яновський і Г. Прозоров, які були першими українцями-академіками 

вет. медицини (1-а пол. 19 ст.). 

На початку XXI тисячоліття в Україні функціонувало бл. 18 тис. вет. установ та їх 

структурних підрозділів, де працювало 21 тис. лікарів та 23,7 тис. фельдшерів. Почала діяти 

мережа профілакт.-лікувал., діагност. та контролюючих установ, до якої входять районі та 

міські вет. лікарні, м’ясо-контрольні та харч. контрольні станції, рай. та обл. лабораторії 

ветеринарії, Центральні державнні лабораторії, ветеринарії, обл. підприємства. Науковцями 

України створені власні школи у галузі ветеринарної медицини, ефективні препарати та 

системи заходів, що забезпечили викорінення деяких інфекц. хвороб (ящур, сап, 

перипневмонія, чума великої рогатої худоби, інфекц. енцефаломієліт коней, чума свиней, 

бруцельоз, паратуберкульоз. ентерит тощо) і дозволили ефективно контролювати інші 

(сибірка, туберкульоз, стригучий лишай, мит, хвороби Ауєскі та Тешена, бешиха, лістеріоз, 

емфізематозний карбункул, сказ, чума свиней, віспа, ньюкаслська хвороба та інфекц. 

ларинготрахеїт птиці, вірусні респираторні захворювання великої рогатої худоби, 

колібактеріоз, інфекц. гепатит качок тощо).[2] 

Нормативні документи з питань ветеринарної медицини регулюють такі аспекти 

ветеринарної справи, як організація ветеринарної медицини, порядок проведення 

профілактичних і протиепізоотичних заходів, права та обов’язки, а також оплата праці 

ветеринарних працівників, правила ветеринарно-санітарного контролю, утримання, 

транспортування та торгівлі тваринами юридичними або фізичними особами, виробництво 

продуктів тваринного походження тощо. Зокрема у статті 10 Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» йдеться про ветеринарне обслуговування, яке зобов’язана 

надати тварині особа, що її утримує. 

4 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла Закон «Про ветеринарну медицину та 

благополуччя тварин», який удосконалює законодавство України в галузі ветеринарної 

медицини. Державне управління в галузі ветеринарної медицини в Україні 

здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної 
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політики, Державний департамент ветеринарної медицини з державною інспекцією 

ветеринарної медицини, його територіальні органи. 

З формуванням в Україні ринкових умов лікування тварин та ветеринарно-санітарні 

послуги все більше стають прерогативою приватної ветеринарної медицини. Незважаючи на 

умови жорсткої конкуренції, в якій працюють комерційні заклади та лікарі-підприємці, ринок 

ветеринарних послуг весь час зростає. Його учасниками насамперед є власники тварин і 

сільськогосподарські підприємства, ветеринари-підприємці і ветеринарні клініки, продавці 

ветеринарних препаратів та їх виробники. Провадити приватну ветеринарну практику в 

Україні можуть юридичні та фізичні особи за ліцензією, яку видає Держпродспоживслужба. 

Для отримання ліцензії фізична особа підприємець повинна мати ветеринарну освіту, а 

юридична – спеціалістів ветеринарної медицини у своєму складі. 

Джерелом фінансування приватних закладів є кошти, якими громадяни та 

сільськогосподарські підприємства оплачують послуги цих установ. 

Крім стаціонарних клінік та ветеринарів-підприємців, які надають платні послуги, 

останніми роками в Україні почав розвиватися напрям телемедицини для тварин, що 

передбачає консультацію ветеринара онлайн. Першим майданчиком ветеринарних послуг в 

інтернеті став сервіс VETonline .Раніше цей метод медицини з’явився для людей і був 

узаконений восени 2017 року Законом «Про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості». В ньому телемедицина визначається як комплекс дій, 

технологій та заходів, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням 

засобів дистанційного зв’язку для обміну інформацією в електронній формі. Появі 

телемедицини для тварин в Україні сприяє також зарубіжний досвід.[3] 

З роками ветеринарна медицина розвивається. Окрім виявлення раніше невідомих 

хвороб та інфекцій, відкривають нові методи лікування та профілактики, застосовуючи нові 

технології. З розвиток ветеринарної медицини зменшуються втрати від хвороб, неплідності і 

падежу, підвищується якість сировини і продуктів тваринного походження. 
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Гомогенізація – надання однорідної структури або однорідних властивостей сумішам, 

сполукам, розчинам або емульсіям шляхом механічного перемішування, усереднення, 

хімічного чи температурного впливу на них [1]. В харчовій промисловості гомогенізація 

застосовується при виробництві маргарину, майонезу, соків, дитячого харчування та при 

виробництві молочних продуктів.  

В сучасні технології переробки продукції тваринництва гомогенізація є одним із 

найважливіших процесів. Гомогенізоване молоко має безліч переваг перед негомогенізованим 

таких як: поліпшення смакових та сенсорних якостей молока, підвищена стійкість при 

зберіганні та транспортуванні, відсутність залишків жиру на стінках тари при виливанні 

молока. Якість продуктів з використанням гомогенізованого молока набагато вища. Тому 

гомогенізація стала нормативним процесом у більшості сучасних технологічних схем 

виробництва питного стерилізованого та пастеризованого молока, кисломолочних продуктів, 

морозива, молочних консервів, виготовленні сиру тощо. 

На сьогоднішній день, в лінія переробки продукції тваринництва використовують в 

основному клапанні гомогенізатори. Аналіз клапанних гомогенізаторів показав, що вони 

мають істотні недоліки: значні габаритні розміри і маса, висока металоємність, високі 

енерговитрати, швидкий знос робочих поверхонь клапану і досить висока вартість обладнання 

(близько 30 тис. грн.. при продуктивності 5000 л/год.). А інші види гомогенізаторів не 

дозволяють досягти такого ступеня дисперсності жирової фази. Тому необхідним є розробка 

нових, більш ефективних способів гомогенізації або вдосконалення вже існуючих з метою 

зменшення енергоємності процесу гомогенізації та збільшення ступеня диспергування 

молочного жиру. 

Для вирішення даної проблеми пропонується використовувати стуминно-щілинний 

гомогенізатор молока [2]. Струминно-щілинний гомогенізатор молока представляє собою 

корпус з центральним каналом, в місці найбільшого звуження якого розташовані канали для 

ежектування вершків, корпус виконано з конфузора і дифузора, між малими діаметрами яких 

утворені щілинні канали, причому менший діаметр дифузора більший за менший діаметр 

конфузора, а горнові поверхні конфузора і дифузора, які формують щілинні канали, виконані 

коноїдної форми в повздовжньому перетині корпуса. 

Найбільш характерними типами щілинних каналів можуть бути: 

- циліндричні (коефіцієнт витрат μ=0,82), 

- конічні, що сходяться з кутом конусності 12-15 град. (μ =0,95); 

- коноїдні насадки з (μ=0,98).  

При умові забезпечення середнього розміру жирових кульок на рівні технологічно 

обумовлених значень (0,8 мкм) найменші енергетичні витрати може забезпечити камера, 

внутрішні поверхні якої мають коноїдний профіль внутрішніх поверхонь, для якої 

гідравлічний коефіцієнт витрат є найменшим [3,4]. 

Струминно-щілинний гомогенізатор молока працює таким чином. Потік знежиреного 

молока під тиском подасться до місця найбільшого звуження 4 (рис. 1) центрального канала 

1, що формується в корпусі 2 малими діаметрами конфузора 3 та дифузора 6. З ємності з 

вершками 5 крізь щілинні канали 8, які формуються торцевими поверхнями конфузора 7 та 

дифузора 9 підсмоктується необхідна кількість вершків. В місці входу тонкого кільцевого 

потоку вершків, сформованого торцевими поверхнями дифузора 6 і конфузора 3 в основний 

потік знежиреного молока створюється висока різниця швидкостей між жировими кульками 
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та знежиреним молоком, що у відповідності з критерієм Вебера, призводить до диспергування 

жирової фази молока [5]. 

  
 

Рисунок 1 – Схема струминно-щілинного гомогенізатора молока: 1 – центральний 

канал; 2 – корпус; 3 – конфузор; 4 – місце найбільшого звуження; 5 – ємність з вершками; 6 – 

дифузор; 7 – конфузор; 8 – щілинний канал; 9 – дифузор. 

 

Використання запропонованої конструкції стуминно-щілинного гомогенізатра, який 

має сукупні конструктивні ознаки виконання торцевих поверхонь конфузора та дифузора 

коноїдної форми в повздовжньому перетині корпуса можливо значно підвищити гідравлічний 

коефіцієнт витрат, та зменшити питомі енерговитрати процесу гомогенізації при збереженні 

високої якості гомогенізованого продукта. 

Отже, можна зробити висновок, що знизити енерговитрати при переробці продукції 

тваринництва можна використовуючи для процесу гомогенізації молока та молочних 

продуктів струминно-щілинного гомогенізатора, який дозволяє отримувати продукт високої 

якості при значно нижчих витратах енергії.  
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Постановка задачі. Відомо, в Україні за останні роки відбувається значне зниження 

поголів’я сільськогосподарських тварин. Зниження  поголів’я с.г. тварин можна пояснити тим, 

що с.г. підприємства банкрутують, стає невигідно утримувати тварин та реалізувати 

тваринницьку продукцію, в тому числі внаслідок неефективного використання електричної 

енергії та не врахування питань впливу змін напруги на технічні характеристики 

електрообладнання та, відповідно, на ефективність технологічних процесів [1,2] 

Кризове положення у тваринництві України потребує проведення невідкладних заходів 

для підвищення продуктивності та збільшення поголів’я великої рогатої худоби. Як показує 

аналіз, що економічні збитки, нанесені сільському господарству хворобами телят, 

складаються зі зниження їх продуктивності, невиробничих витрат на лікування, прирізки та 

падіж хворих [2].  

Виробництво молока – один із основних видів сільськогосподарської діяльності, якій 

не характерна сезонність, тому вона забезпечує постійне надходження коштів суб’єктам 

господарювання упродовж календарного року. Проте рентабельність виробництва даного 

виду продукції залежить від технології, що зазнає впливу науково-технічного прогресу й 

потребує постійного удосконалення, яке може бути недостатньо ефективним без модернізації 

та автоматизації потужностей ферм, отримання молока через доїльні зали, виконання 

комп’ютерною системою функції управління сортувальними дверима та лічильником молока, 

розпізнавання корови, обліку стада, охолодження надоєного молока під час транспортування 

молокопроводом до ємностей та можливості зберігання до десяти діб без додаткової обробки, 

підвищення його якості й конкурентоспроможності [3]. 

Актуальність полягає в необхідності систематизації існуючих знань, проведенні 

теоретичних і експериментальних досліджень в напрямку створення технічних умов і засобів 

для підвищення продуктивності. 

Мета роботи. провести теоретичну та експериментальну перевірку теоретичних 

результатів в газузі тваринництва України з метою їх достовірності та перспективності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогоднішній день при доїнні корів на 

доїльних майданчиках вищі показники якості молока та продуктивності праці, прогресивно 

змінюються організація й характер діяльності оператора машинного доїння, відкриваються 

більші можливості для механізації та автоматизації ручних операцій, здешевлюється 

транспортування молока до молочного цеху (прифермової молочарні), створюються належні 

умови для технічного обслуговування доїльного та молочного обладнання. 

Велике значення якісному забезпеченню доїння корів надають на молочних фермах. 

Технологія отримання молока в Україні переважно із застосуванням доїльних установок з 

доїльним відром і молокопроводом, а на вже розвинених молочних фермах  корів доять 

зазвичай на сучасних автоматизованих і комп’ютеризованих доїльних установках-

майданчиках. При використанні доїльних залів сучасні установки сприяють підвищенню 

молочної продуктивності й поліпшенню фізіологічного стану корів, забезпечують сприятливі 

умови для отримання високоякісного молока, значно полегшують умови і знижують затрати 

праці на виробництво одиниці продукції. 

Перспективним є поширення роботизованої технології доїння корів без участі людини. 

Основу такої технології становить мотиваційне доїння, коли тварина сама приходить до 

установки в строки, зумовлені її фізіологічною потребою, що позитивно впливає на молочну 

продуктивність корів. Такий фізіологічний термін настає не раніше ніж через 5 год після 
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останнього виходу корови з доїльної установки. Тому перш ніж добровільно, без примусу 

потрапити на доїльну станцію корова проходить через спеціальні ворота, де розпізнавальний 

пристрій її ідентифікує і визначає, чи настав час для доїння. 

Основна перевага роботів порівняно з традиційними технологіями доїння зводиться до 

можливості цілодобової роботи, з яких 21 год – добровільне доїння, а 3 год – це два цикли 

миття й очищення лазерного сенсора. Один робот може обслуговувати в середньому 50–70 

корів. 

За різними експертними даними на Україні функціонує 14 станцій добровільного 

доїння VMS з намірами впровадження нових проектів молочних ферм на основі використання 

технологій роботизованого доїння.  

На сьогоднішній день наука постійно розвивається, що створює усі необхідні умови для 

впровадження нових технологій у сільському господарстві. Теоретичний та 

експериментальний аналіз показує перспективність використання лазерних технологій, 

радіоімпульсного інформаційного електромагнітного випромінювання (частота проходження 

імпульсів, скважність, потужність, частота заповнення імпульсів, експозиція) для впливу на 

біологічно активні точки шкірного покриву тварин. 

Висновки. У науковій роботі на підставі теоретичних і експериментальних досліджень 

проведений аналіз тваринництва на Україні. Створена інформаційна радіоімпульсна 

електромагнітна технологія і технічна система радіоімпульсного електромагнітного 

випромінювання в міліметровому діапазоні довжин хвиль для лікування телят хворих 

диспепсією. Радіоімпульсні випромінювання міліметрового діапазону довжин хвиль 

дозволяють створити без медикаментозну технологію для тваринництва і збільшить поголів'я 

худоби.  
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Якість новонароджених телят залежить від здоров’я і повноцінності годівлі тільних 

корів, епізоотичної ситуації в господарстві та інших чинників. 

Важливе значення у забезпеченні здоров’я тварин відіграє корисна мікрофлора їхнього 

організму [2–5]. 

Мікрофлора новонароджених залежить від мікробного пейзажу родових шляхів матерів 

та приміщення в якому вони утримуються протягом перших діб народження [1, с. 31; 3, с. 100; 

4, 512 ]. 

Для жуйних важливим є целюлозолітичні бактерії, які забезпечують перетравлення 

рослинного корму [2, с. 2844]. 

Тому заселення шлунково-кишкового тракту новонароджених прямо-пропорційно 

впливає на прояв діарей, розвиток передшлунків у телят та інтенсивність росту і як наслідок в 

послідуючому продуктивність таких тварин у дорослому віці. 

У декількох господарствах України реєстрували у 50-70 % новонароджених телят 

діарею протягом перших 5 діб життя, а використання антибіотиків та інших 

хіміотерапевтичних засобів не завжди давала позитивного фармакологічного ефекту. Тому 

потрібен був лікарський засіб, який забезпечував полівекторну дію та відсутність формування 

адаптивних механізмів у збудників діарей телят. 

Тому нами було поставлено мету вивчити вплив двох пробіотиковмісних препаратів 

(«Ембіотик» та «Імунобактерин-D») із різним мікробіологічним складом на профілактику 

діарей та розвиток передшлунків, протягом перших 21 добу життя телят. 

Для проведення досліджень, за принципом аналогів, було сформовано 5 дослідних груп 

телят по 5 тварин у кожній: перша – задавали «Ембіотик» по 10 см3, друга – «Імунобактерин-

D» по 3 грами, третя та четверта – телята отримані від корів, які отримували пробіотиковмісні 

препарати із кормом, але телятам лікарські засоби не застосовували та п’ята – контрольна. 

Застосування «Ембіотику» забезпечило у відсутність розладів травлення у 

новонароджених телят протягом періоду спостереження. Такі теляти були рухливими і 

починали поїдати корм уже із 3-5 доби життя. 

Результати другої дослідної групи дещо різнилися, оскільки новонароджені хоч і не 

мали проносів, але грубий корм починали поїдати після 5 доби життя. Середньодобовий 

приріст телят обох дослідних груп становив 0,9±0,17 кг. 

У дослідних групах телят, отриманих від корів у складі раціону яких був один із вище 

вказаних пробіотиковмісних лікарських засобів отримали позитивні результати. Зокрема, у 

корів, які протягом останнього тижня отримували «Ембіотик» отел пройшов без ускладнень, 

а новонароджені телята мали за шкалою Апгар 9 – 10 балів. На третю добу життя починали 

поїдати грубий корм. Клінічно схожа ситуація була у іншій дослідній групі, в якій корови 

отримували ферментно-пробіотичну добавку «Імунобактерин-D». Недоліком є те, що 

поїдання грубого корму телятами відбувалося через 7 діб після народження. 

У 65 % телят контрольної групи реєстрували проноси протягом перших семи діб життя. 

Під час захворювання тварини були пригніченими, малорухливими, із відсутнім апетитом. В 

подальшому такі тварини, хоч і незначно, мали меншу інтенсивність росту. Клінічний стан 

захворілих тварин потребував застосування ветеринарних препаратів, фармакологічна дія 

яких забезпечувала антибактеріальну (антибіотики та сульфаніламідні препарати) і 

загальнозміцнюючу (антиоксидантна та стимуляція факторів резистентності препарати, які 

містили жиророзчинні вітаміни А, Е та лікарську речовину піперидин 2-[5- (фуран-2-іл)-4-
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феніл-1,2,4-триазол-3-ілтіо] ацетату) дії. Вважаємо, що проведення антибіотикотерапії 

частково зумовлювала порушення мікробного пейзажу шлунково-кишкового тракту, що 

підтверджується рецидивами протягом наступних 7 діб частини перехворілих телят. 

Отримані результати дозволяють стверджувати про позитивний вплив 

ФПД «Імунобактерин-D» та лікарського засобу «Ембіотик» на формування індигенної 

мікрофлори корів і отриманих від них телят, що забезпечувало розвиток передшлунків. Адже 

відомо, що деякі види Lactobacillus (є складовими ембіотику) сильні антагоністи щодо L. 

monocytogenes, S. thypimurium та E. coli (Izuddin et al., 2019; Izuddin et al., 2020) [5, 6]. 

Науковцями встановлено, що Bacillus subtilis при пероральному вживанні позитивно впливає 

на формування індигенної мікрофлори та проявляє імуностимулюючу дію (Jia et al., 2018) [7]. 

Отже, щоденне, одноразове застосування Ембіотику по 10 см3 чи ФПД «Імунобактерин-

D» разом із випойкою молока або ж у складі раціону тільних корів забезпечує 100 % 

профілактику прояву розладів травлення у телят та інтенсивний розвиток передшлунків. 
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В Україні є безліч порід кролів. Одні, виведені на українських тваринницьких фермах, 

інші завезені з країн СНД та далекого зарубіжжя. Але найкраща та порода яку розводять у 

вашій місцевості. Тож, обираючи породу, обов’язково слід врахувати, в якому напрямку 

будете використовувати готову продукцію. Їх є три: м'ясо-шкурковий, шкурково-м’ясний, 

пухово-м’ясний. [1, стр 8] 

Кролівництво є найдоступнішим і найпродуктивнішим способом виробництва 

дієтичного м’яса і дешевого хутра. Широка, дешева і доступна для сільських мешканців 

кормова база. Відносно мала вибагливість кролів до умов утримання. Висока продуктивність 

за розмноження і швидке вирощування. Невеликі початкові затрати на організацію домашньої 

ферми. [2, стр 12] 

Я утримую кролів так. Сукрільних і лактуючих кролематок тримаю в двоярусних 

дерев’яних клітках, кожну окремо. Площа кліток один метр квадратний. Клітки захищені від 

протягів, а в літку від перегрівання. Вирощую молодняк цілий рік. За кожний зимовий сезон 

маю понад сорок штук молодняка. Молодняк відселяю від самок через тридцять днів до 

вольєра. Через сорок п’ять днів після народження роблю щеплення від геморагічної хвороби і 

міксоматозу комплексною вакциною.  

Парую самку через півтора місяця після окролу. У вольєрі молодняк утримую до трьох 

с половиною місяців. Потім самців відселяю до окремої клітки, а до самок у вольєр підселяю 

нову партію молодняка. Відгодовую кролів у теплий період – чотири місяці, а в холодний – 

чотири з половиною місяці. За збалансованої годівлі жива маса кроля не менше, як чотири 

кілограма. Найкраще росте і відгодовується молодняк, народжений з січня по березень. З цих 

кролів найкращі шкурки. 

Не купуйте кролів на базарах у незнайомих людей, особливо молодняк до трьох місяців. 

Не розводьте безпородних кроликів, це економічно не вигідно. Не позичайте свого плідника 

до чужих господарств. Не дозволяйте чужим наближатися до ваших вихованців. Обов’язково 

робіть щеплення проти міксоматозу та геморагічної хвороби. Вакцинувати краще вакциною 

на шість місяців, тому що приготовлена на рік дає збої.  

Щоб отримати елітний племінний молодняк відсаджуйте  в п’ятдесят – шістдесят днів.  

Змішування рідної крові не рекомендую. Належні наслідки дає схрещування порід самка 

Велетень плюс самець Фландр. Такі гібриди до 10 місяців набирають вагу сім-вісім кілограм. 

На нашій фермі використовую зелені, грубі, соковиті та концентровані корми. Із 

зелених вирощую люцерну, кукурудзяно-соєву суміш, ячмінь та горох, із соковитих моркву, 

кормові буряки, топінамбур. На зимовий період заготовляю п’ять тон сіна. Концентровані 

корми – основа раціону на нашій фермі, до них належать овес, ячмінь, пшениця, кукурудза і 

соя. [2, стр 96] 

На нашій фермі напуваємо кролів два рази на добу – вранці та ввечері. З метою 

профілактики кокцидіозу двічі на тиждень до води додаємо спиртовий розчин йоду – десять 

мл на десять літрів води. 

Слід пам’ятати, що кролики дуже лякливі тварини з дуже чутливою нервовою 

системою, людський гамір, шум можуть привести до тяжких наслідків, особливо коли самка 

сукрільна, або годує молочних кроленят. 
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Систематична турбота про добробут тварин з'явилася ще у ранніх цивілізаціях, які 

вірили, що їх предки повертаються до життя у вигляді тварин. Інші релігії і культури 

розглядали тварин як власність їх господарів. Згодом були встановлені правила догляду за 

тваринами та методи забиття, з наміром обмежити страждання, біль і страх тварин, які 

перебували під контролем людини. [4] 

Перший закон про добробут тварин видано у Британії (1822 р.) стосовно захисту 

великої рогатої худоби, коней і овець. А товариство по запобіганню жорстокого поводження 

з тваринами було засноване в 1824 році, яке згодом у 1840 році, дістало назву Королівське 

товариство по запобіганню жорстокого ставлення до тварин (RSPCA). [4] 

Всесвітня організація з охорони тварин (WSPA) у співдружності з ветеринарним 

факультетом Брістоньського університету (Англія) впродовж останніх 50 років займаються 

розробкою наукових досліджень з питань добробуту тварин. У цих дослідженнях велика увага 

приділяється таким поняттям: добробут – це шлях до правильного розуміння тварин; етика – 

вчинки людей по відношенню до тварин; право добробуту – як люди повинні поводитися з 

тваринами (законодавчий захист). [4] 

Визначення добробуту тварин є комплексним і може трактуватися з трьох точок зору. 

Перше визначення має відношення до фізичного стану тварини (гомеостаз). Друге визначення 

виділяє психічний стан тварини (відчуття). І третє визначення, трактує добробут з позиції 

природності (телос). Вчені, які займаються проблемами добробуту схильні виражати різні 

точки зору стосовно того, що є важливішим у визначенні добробуту тварин. [2] 

Добробут тварин слід розглядати з точки зору принципу п'яти свобод, які вперше були 

введені Радою з добробуту продуктивних тварин (FAWC) у Великобританії і є прийняті у 

всьому світі. Вони є простим, але корисним інструментом, за допомогою якого можна оцінити 

сильні і слабкі сторони будь-якої системи утримання тварин. [3] 

1. Свобода від голоду та спраги – шляхом гарантованого доступу до свіжої води та 

кормів, необхідних для повного відновлення сил та здоров'я. 

2. Свобода від дискомфорту – шляхом забезпечення необхідного середовища 

існування, включаючи приміщення та зручне місце для сну і відпочинку. 

3. Свобода від болю, травм та фізичних страждань – шляхом швидкої діагностики та 

лікування хвороб. 

4. Свобода прояву (реалізації) природної поведінки – шляхом забезпечення достатнього 

простору, необхідних зручностей та сусідства з співмешканцями. 

5. Свобода від страху та страждань – шляхом забезпечення відповідних умов і 

стосунків, що запобігають ментальному стражданню, в т.ч. соціальних (в групі собі подібних). 

[3] 

4 лютого 2021 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні проект Закону 

№3318 «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин», який визначає правові та 

організаційні засади здійснення діяльності у сферах забезпечення захисту здоров’я та 

благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва, обігу та застосування 

ветеринарних препаратів, а також обігу побічних продуктів тваринного походження. [5] 

Документ спрямований на гармонізацію українського законодавства з нормами 

Євросоюзу з ветеринарної медицини. Проект наказу є ще одним кроком на шляху нашої 

євроінтеграції. В українське законодавство буде імплементовано вимоги п’яти актів права ЄС. 

Законопроект має намір врегулювати ключові питання, які стосуються захисту здоров'я і 
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благополуччя тварин, здійснення карантинних заходів, ветеринарної практики, виробництва, 

обігу та застосування ветеринарних препаратів, організації державного управління, освіти та 

науки у сфері ветеринарної медицини. Також проект закону передбачає врегулювання 

застосування протимікробних препаратів, що запобіжить поширенню антибіотико 

резистентності (не сприйняття антибіотиків) серед тварин. [5] 

Законодавство України адаптує вимоги таких актів  ЄС: 

1) Директива Ради 98/58/ЄС від 20 липня 1998 року про захист тварин, утримуваних у 

сільськогосподарських цілях; 

2) Директива Ради 1999/74/ЄС від 19 липня 1999 року про встановлення мінімальних 

правил для захисту курей-несучок; 

3) Директива Ради 2007/43/ЄС від 28 червня 2007 року про встановлення мінімальних 

правил для захисту курей, утримуваних з метою виробництва м’яса; 

4) Директива Ради 2008/119/ЄC від 18 грудня 2008 року про встановлення мінімальних 

стандартів для захисту телят; 

5) Директива Ради 2008/120/ЄC від 18 грудня 2008 року про встановлення мінімальних 

стандартів для захисту свиней. [1] 

Законом визначено основні засади забезпечення благополуччя тварин під час 

утримання. Власники тварин зобов’язані не завдавати їм зайвого болю, страждань, травм, а 

також забезпечувати дотримання інших вимог передбачених законодавством. 

Сільськогосподарські тварини повинні утримуватися в умовах, що враховують особливості, 

пов’язані з їх належністю до відповідних біологічних видів, рівнем розвитку, адаптації, 

одомашнення, відповідають їхнім фізіологічним та етологічним потребам відповідно до вимог 

статей 37-40. [5] 

Сільськогосподарські тварини, що утримуються на потужностях повинні бути під 

наглядом достатньої кількості кваліфікованого персоналу, оглядатись не менше одного разу 

на день. При необхідності їм якнайшвидше надається ветеринарна допомога. У тварин має 

бути достатній простір для пересування, що відповідає їхнім фізіологічним та етологічним 

потребам. Приміщення у яких утримуються тварини повинні чиститися та дезінфікуватися, 

параметри мікроклімату мають бути в межах, які є безпечними для здоров’я тварин. Тварини 

повинні отримувати повнораціонну годівлю в обсязі та з періодичністю, що відповідає їхнім 

віковим та видовим характеристикам та є достатньою для підтримання належного 

фізіологічного стану, цілодобово забезпечуватися вільним доступом до води, придатної до 

споживання. [5] 

Під час транспортування не можна спричиняти тілесні ушкодження або зайві 

страждання тваринам, його тривалість повинна бути зведена до мінімуму, мають бути 

забезпечені природні потреби тварин. Поводження з тваринами повинно здійснюватися 

персоналом з використанням методів, що виключають застосування жорстокості, запобігають 

відчуттю тваринами зайвого страху та болю. [5] 

Перед забоєм тварини повинні утримуватися чистими та в належних температурних 

умовах, захищеними від падіння, ковзання, фізичних ушкоджень. Не повинно спостерігатися 

ознак зайвого болю або не типової поведінки тварин. Годівля і напування здійснюється з 

періодичністю, що забезпечує їхні природні потреби. [5] 

Відповідно до Європейської конвенції з захисту домашніх тварин від 13 листопада 1987 

«Людина має моральний обов'язок по відношенню до живих істот і повинна пам'ятати про те, 

що домашні тварини мають особливий зв'язок з людьми, а також сприяють поліпшенню якості 

життя, і внаслідок цього – мають велику цінність для суспільства». [1] 
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Лікувальні властивості кумису відомі з давніх часів. Цей напій –винахід кочових 

племен, він являється одним з найбільш древніх напоїв, відомих на Землі. Ще Геродот в V ст. 

до нової ери відзначав, що кумис, виготовлений з кобилячого молока, є основним елементом 

гостинності у скіфів. Про сприятливий вплив його на організм людини відмічається в 

розповідях істориків, мандрівників, письменників, в історичних документах та працях з 

прадавніх часів [1]. 

Кумис чинить загальнозміцнюючу та омолоджуючу дію, нормалізує обмін речовин і 

сприятливо впливає на склад крові, покращує роботу серця і судин. Його рекомендують 

вживати при лікуванні неврозів, при підвищеному розумовому і фізичному навантаженні, при 

стресах та ще при цілому ряду захворювань. Дослідження останніх років безперечно довели 

позитивний вплив його на імунну систему організму людини, а також що у кумисі містяться 

життєво важливі гормони. Особливої уваги гідний той факт, що кумис сприяє лікуванню 

різних форм туберкульозу. Крім того, кумис покращує засвоєння білків з іншої їжі [1]. 

Кумис виготовляють заквашуванням кобилячого молока спеціальними заквасками, до 

складу яких входять молочнокислі бактерії (Lactobacillus bulgaricum, Lactobacillus 

asidophillum) та молочні дріжджі (Sacharomyces lactis), завдяки чому відбувається 

молочнокисле й спиртове бродіння, в результаті чого утворюються винний спирт, молочна 

кислота і вуглекислий газ, а також спирти (пропіловий, бутиловий), органічні кислоти 

(піровиноградна, пропіонова, янтарна та ін.), леткі кислоти, ферменти, різні біологічно активні 

та ароматичні речовини, кількість яких невелика, але саме вони надають кумису специфічного 

смаку і запаху [2]. Крім того, дріжджі виділяють атибіотики, які згубно впливають на 

туберкульозну паличку, а також на Balantidium Coli, B. Prodigiosum, B.Mesentericus, B. 

Mycoides, B.Subtilis [1]. 

Перші публікації про мікроорзанізми, які визивають зброджування кобилячого молока 

і утворення кумису, відносяться до кінця 18 сторіччя. 

Болгарська паличка виділена С. Григоровим в 1905 році і названа їм Bacillus. A.Luerseh, 

Kuhi  в 1908 році назвали аналогічний мікроб Bacillus bulgarikus. 

Болгарська паличка згортає молоко при 45О С протягом 6-10 годин, надаючи йому 

специфічний кисломолочний смак і запах. Згусток молока, як правило, не слизовий, але при 

пониженні температури сквашування до 30ОС деякі штами можуть викликати ослизнення 

згустку. 

Болгарська паличка виділяє антибіотичні речовини, на що вказував І.І. Мечніков, не 

розріджує желатин, не розкладає казеїн. 

В деяких випадках із кумису було виділено бактерії виду Lactobacillus casei. Вони були 

виявлені в пробах кумису із Башкірії та Киргізії. Виділені культури відрізнялися від типових 

більш високим температурним оптимумом і граничною кислотністю. 

В монгольських кумисах поряд із Lactobacillus casei зустрічалися стрептобактерії [3]. 

Вивчати кумисні дріжджі почали ще в 1860 році. Із кумису були виділені чисті 

культури, які віднесені до виду Saccharomyces lactis. Вони зброджували сахарозу і не 

використовували лактозу.Значно частіше, ніж сахароміцети, в кумисі знаходили дріжджі роду 

Torula. 

Разом з тим, після 50-х років минулого століття вивчення дріжджів інтенсифікувалося 

у зв’язку з розвитком генетичних досліджень. Це призвело до відкриття нових штамів. Якщо 

в 50-х роках було відомо 1307 штамів, то в 70-х роках їх чисельність підвищилася більш, ніж 

в 3 рази [3]. 
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Вміст молочного цукру в кумисі залежить від сорту й технології його виготовлення і 

може коливатися від 0 до 3,2 %. Відомо, що кумисне бродіння завжди супроводжується 

ферментативним гідролізом білків молока і переходом їх у більш низькомолекулярні азотні 

сполуки, які краще засвоюються організмом людини. Загальна кількість сухої речовини у 

молоці коливається від 10 до 11,4 %, а в кумисі — від 6,2 до 8,6 %. Енергетична цінність одного 

1 л кумису складає 1,25 – 1,67 МДж. [2]. У кумисі містяться вітаміни А, В1, В2, В12, D, E, і 

особливо С [1]. 

Залежно від вмісту молочної кислоти, спирту та терміну витримки, кумис поділяють на 

слабкий, середній і міцний. Вважається, що найкращі лікувальні властивості має слабкий 

однодобовий кумис, він містить лише 1% спирту, не газований і мало піниться [1]. 

Відомо, що неперевершеним продуцентом кумису є башкірська порода коней. Їх 

молоко – прекрасний вихідний продукт для виробництва високоякісного кумису при 

використанні специфічних заквасок. Крім цієї породи для виробництва кумису придатні також 

казахська, киргизька породи коней, неполіпшені ніякими схрещуваннями. 

Дослідження підтвердили великі можливості отримання молока від кобил 

новоолександрівської ваговозної породи, яка достатньо поширена в Україні. Наприклад, в 

умовах ДП «Дібрівського кінного заводу № 62 найвищі надої (12,9 л – середньодобовий надій 

та 1919 л – за лактацію) мають кобили середнього віку (7-11 років), але більш якісне молоко у 

молодих кобил [1]. 

Крім того, дослідження [4] дали можливість обґрунтувати методичні засади щодо 

резервів зниження собівартості утримання виробничого складу коней рисистого напряму 

використання при додатковому виробництві кумису, хоча у племінному конярстві головною і 

основною продукцією є реалізація племінного молодняку. 

Автор статті [4] стверджує, що  вартість лошати при народженні при доїнні кобил 

знижується майже у 6 разів, в порівнянні з лошатами, отриманими без доїння. 

Висновки. Одним із дієвих засобів оздоровлення українців може стати розвиток 

продуктивного, а саме молочного конярства. Використання кобил новоолександрівської 

ваговозної породи для виробництва кумису потребує подальшого вивчення якісного складу 

молока. В Україні необхідно створити власну, адаптовану до умов нашої держави, спеціальну 

закваску для отримання високоякісного кумису. 
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Актуальність теми. При недостатній кількості вітамінів у раціонах тварин викають 

гіповітамінози, які завжди супроводжуються порушенням обміну речовин в організмі й, як 

наслідок, – зниженням продуктивності, відтворних функцій, пригніченням росту й розвитку 

молодняка, зниженням стійкості проти захворювань. При надмірній кількості вітамінів у 

раціонах виникають гіпервітамінози, які також проявляються порушенням обміну речовин в 

організмі та зниженням продуктивності тварин. 

Низька ефективність застосування вітаміну D може бути спричинена порушенням 

співвідношення кальцію і фосфору. При надлишку фосфору порушується всмоктування 

кальцію внаслідок як прямого гальмівного впливу надлишку фосфору на цей процес, так і в 

результаті порушення утворення в нирках активної форми вітаміну D – кальцитріолу, синтез 

якого гальмується при надлишковому надходженні в організм фосфору[1]. 

Результати досліджень. Головною запорукою ефективного лікування є правильна 

годівля тварин. Фосфорно-кальцієве співвідношення у раціоні балансують мінеральними 

добавками, додатково вводять кормові дріжджі, концентрати вітамінів D і А[1]. 

Наукові дослідження стверджують, що при недостатньому забезпеченні корів 

біологічно-активними речовинами у телят малі запаси вітаміну D після народження, а у молоці 

корів вітаміну D практично немає. Таким чином, організм телят після народження практично 

не отримує вітаміну D з молоком. Інсоляцію телят у такому віці, як правило не проводять.. 

Тому невдовзі після початку самостійного життя у такому випадку телята хворіють на рахіт і 

для підтримання життєдіяльності організм має отримувати вітамін D3 [2]. 

Основна масам кальцію входить до складу кісток. Крім формування скелету кальцій 

бере участь у процесах згортання крові, забезпечує нормальну збудливість і скоротливість 

різних м'язів, посилює систолічне скорочення серця, підвищує тонус серцевого м’яза, захисні 

функції організму, тонус симпатичного відділу вегетативної нервової системи, знижує 

проникність кровоносних судин. В організм кальцій надходить у складі рослинних кормів і 

мінеральних добавок. Під впливом шлункового соку основна частина його перетворюється у 

кальцію хлорид, який є основною формою для абсорбції в тонкому кишечнику. Важлива роль 

у абсорбції важкорозчинних солей кальцію належить жовчним кислотам [2]. 

Вітамін D зазнає багатьох структурних змін до того, як він набуває своєї активної 

форми, званої кальцітриолом. Багато хто розглядає кальцитриол як гормон, оскільки в 

основному синтезується в нирках, але діє на віддалені тканини. Вітамін D може потрапляти в 

організм двома шляхами - перорально через корм або парентерально при 

внутрішньом’язовому введенні[3]. 

Вченими США, штат Айова була розроблена нова модель для регулювання рівня 

вітаміну D у молодих телят, які стверджують, що це може допомогти встановити, скільки цієї 

важливої поживної речовини потрібно молодим тваринам для сприяння оптимального 

зростання та здоров’я. 

Новонароджені молочні телята отримують важливий вітамін D в молозиві від своїх 

матерів протягом перших кількох днів після народження. Пізніше новонароджене теля часто 

отримує вітамін D у комерційних замінниках молока. Але рівень вітаміну D у цих добавках, 

скоріш за все потрібно переглядати, враховуючи останні дані, що свідчать про те, що статус 

вітаміну D впливає не тільки на ріст кісток, але й на імунну функцію. 

mailto:dashaandriushenko10@gmail.com


165 

Мікробіологами вивчався вплив вітаміну D на імунну систему телят – це особливо 

актуально, враховуючи сприйнятливість тварини до інфекційних респіраторних та кишкових 

захворювань протягом перших тижнів життя. 

Вчені використовували новонароджених телят, як модель для оцінки їх стану при 

використанні різної кількості вітаміну D. У дослідженнях вітамін D контролювався за 

допомогою ін’єкцій вітаміну D, які вводили телятам, що отримували молочний замінник без 

вітаміну D. Вони ввели половині телят 8600 міжнародних одиниць (МО) вітаміну D, а решті 

54000 МО вітаміну. Використовуючи цей підхід, було виявлено, що рівень вітаміну D у крові 

молодої тварини можна контролювати передбачуваним чином. 

Дослідники також виявили, що цю модель можна адаптувати для вивчення впливу 

субклінічного дефіциту вітаміну D на імунну систему телят. Це важливо, враховуючи, що 8-

10 відсотків молочних новонароджених телят гинуть протягом перших місяців життя. 

Нові дослідження, що використовують цю модель, можуть забезпечити підтримку для 

перегляду чинних рекомендацій щодо вітамінів D для телят. Це дозволить зробити наступний 

крок за допомогою таких дослідів до визначення впливу вітаміну D на імунну систему 

телят[4].  

Висновки: 

1. Правильна годівля і хороший догляд за телятами – перший крок у вирощуванні 

здорового молодняку та продуктивного ремонтного стада.  

2. Згодовування телятам 4 л високоякісного молозива у перші 8 год. життя, забезпечує 

організм теляти основними поживними речовинами та антитілами. Замінник молока, який в 

подальшому допомагає досягти результатів, які ви запланували стосовно темпів росту та віку 

при відлученні, повинен задовільнити потреби телят вітаміном D.  

3. Недостатня та незбалансована годівля поголів'я є причиною розвитку D-

гіповітамінозу в телят раннього віку.  
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Актуальність теми. Гідропоніка – це метод вирощування рослин без ґрунту, методом 

заглиблення коренів у воду або поживний розчин. Така галузь як тваринництво залежить в 

основному від наступних факторів : генетична цінність тварин,умови для їх утримання, 

кормова база. Розглянемо третій пункт. Виробництво кормів по теперішній  час залишається 

некращим: асортимент, якість та поживність фуражу, комбікормів домішок дуже низьким. 

Виростити зернові культури мало, ще треба потурбуватись про їх поживність, врожайність, 

кормові властивості. Методи ведення, які використовуються у сільському господарстві не 

спроможні на високому рівні ні з тим ні з іншим. 

Результати досліджень. Отримання свіжого корму використовує ефективні технології, 

які дозволяють круглий рік забезпечувати тваринницькі галузі екологічно чистою 

високоякісною натуральною добавкою є популярне та необхідне направлення розвитку 

сільського господарства в Україні. Вирощені методом гідропоніки зелені  корми 

корисні,містять усі потрібні поживні речовини ,добре засвоюються організмом тварин. Цей 

корм дозволяє економити  на ліках , біологічно активних речовинах, оскільки худоба менше 

хворіє, збільшує надої, якість м яса, яєць, а тому корисний коровам, бугаям, коням, 

вівцям,козам, поросятам, кролям, птиці. 

В якості добавки його використовують до грубого корму узимку, а літом як підкормку. 

Зелений гідропонний корм добова потреба: коровам – 2,3кг, поросятам – 0,2-0,3кг, птиці – 

0,01-0,02кг. 

Користь гідропонних кормів в тому, що вони насичені легкозасвоюваним крохмальмо; 

при пророщуванні активізується білок, який перетворюється у ферменти,вітаміни сприяючі 

покращенню імунітету тварин; наявність фолієвої кислоти покращує продуктивне здоров є 

довголіття худоби; в них присутні біологічні активні речовини,такі як хлорофіл каротин та 

інші. 

Після згодовування гідропоніки перші покрашення спостерігаються у птиці уже через 

два тижні збільшується якість яєць, яйценосність, маса птиці помітно збільшується. Зміни у 

великої рогатої худоби можна побачити через 1,5-2місяца: зменшується падіж, частіше 

приходе продуктивне запліднення, помітно росте якість м ясо-молочної продукції. Якість 

молока збільшується і у овець та кіз. Знижується також падіж  та захворюваність. М’якою стає 

вовна та має здоровий блиск. У свиней накопичення маси та показники збереженості 

збільшуються. 

У тварин покращується апетит, робота системи травлення, покращується 

імунітет,здоров є. .Перевага гідропоніки зелених кормів в живлені корів впливає на якість 

молочної продукції. Так надій, як показали дослідження, збільшується на 6%, збільшується 

вміст жиру і білку у молоці відповідно, покращується коефіцієнт біологічної ефективності 

корів і повноцінність молока. 

Висновки. 1.Підгодовувати або годувати тварин і птицю багатим на біологічно активні 

речовини гідропонним кормом всю зиму унікальна можливість, яка значно збільшує 

продуктивність. 2 Використання гідропоніки в обсязі 30% до традиційних кормів дозволяє 

виключити дорогі кормові добавки і лікарські препарати так як зелений корм збільшує 

засвоюваність  95% та збільшує імунітет. 
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Кролівництво України є однією з перспективних галузей тваринництва, здатною при 

інтенсивному її веденні внести значний здобуток у забезпечення населення м’ясом. 

За комплексом показників м’ясо кроля – високоцінний дієтичний продукт для людей 

різного віку. У зв’язку з несприятливими екологічними умовами, які з року в рік 

загострюються, потреба в дієтичних продуктах, включаючи і кролятину, зростає. На це вказує 

збільшення виробництва і споживання цього виду м’яса в таких країнах як: Китай, Італія, 

Іспанія та Франція. У зв’язку з цим, дослідження спрямовані на вирішення проблем 

збільшення виробництва та підвищення якості продукції кролівництва носять актуальний 

характер та є важливими для забезпечення повноцінного харчування населення. 

Незважаючи на значну кількість проведених досліджень та особливу увагу науковців 

України до інтенсифікації кролівництва, галузь нині залишається недостатньо ефективною 

через відсутність системного підходу дослідників до вирішення практичних проблем 

кролівництва в цілому. У контексті зазначеного варто зауважити, що при вирощуванні 

молодняку кролів різного напряму продуктивності до цього часу недостатньо вивченими і 

науково обґрунтованими залишилося питання щодо того, якій технології надати перевагу, 

застосовувати та організовувати ефективну систему спрямованого регулювання параметрів 

відтворювальної здатності. 

Разом з тим в різних областях України були створені доволі крупні приватні ферми в 

яких виробництво ґрунтується на переважно імпортованих високоінтенсивних 

спеціалізованих типах, породах та лініях кролів, які забезпечують високий гетерозисний ефект 

за продуктивними та відтворювальними якостями [2], а інтенсивні Європейські технології 

виробництва кролятини дозволяють отримувати тушку масою 1,6–1,8 кг у 90-денному віці за 

витрат кормів на центнер продукції 3,0–3,2 ц. к. од. [2]. 

Сучасний економічний стан країни вимагає від фахівців тваринницької галузі та 

науковців нових пропозицій і розробок у вирішенні проблем забезпечення населення 

повноцінним, високоякісним та недорогим білком. Одним із таких продуктів харчування є 

кролятина [2]. 

Світове виробництво кролятини за даними ФАО: валове виробництво зросло від 783,0 

тис. до 1 млн. 393 тис. тонн або 1,78 рази, а в забійній масі в 1,71 рази [3]. 

Специфічний приємний запах і смак, які властиві м’ясу кролів, пов’язані з достатньо 

високим вмістом азотистих екстрактивних речовин. Це, перш за все,креатинін, креатин, 

пуринові основи і т.п. Хімічний склад м’яса кролів значною мірою залежить від віку та породи 

тварин, напряму продуктивності та варіює від рівня поживності корму й вмісту обмінної 

енергії в ньому [9]. Рівень рН м’яса залежить від генотипу, статі, віку, живої маси, типу годівлі 

та технології утримання тварин [8]. 

Дослідженнями Коцюбенко Г. А. [7], встановлено, що еко-технологія вирощування 

кролів має безперечну перевагу. У кролів, вирощених за цією технологією, найкращі відтворні 

якості, вони найпродуктивніші, а сама технологія високорентабельна порівняно з ретро- та 

техно-кролівництвом. За фізико-хімічним складом м’ясо та жир також вирізняється більшою 

поживною цінністю та меншим окисненням 

Останнім часом в країнах з розвинутим кролівництвом, де дуже популярне кроляче 

м’ясо використовують технології по бройлерному вирощуванню кролів. Технологією 

передбачено утримання кролів під самкою від народження до 60 або 70 денного віку. 

У цьому віці у тушках  молодняка кролів утримується досить висока кількість білку [2] 

. Дуже гарне співвідношення м’язової і жирової  тканини до кісткової, що складає 6,0:1. 
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Слід відмітити, що для бройлерного вирощування придатні лише кролі скоростиглих 

порід м’ясного напрямку продуктивності( каліфорнійська та новозеландська біла) та 

скоростиглі породи м’ясо-шкуркового напрямку( радянська шин шила, білий велетень, та 

сірий велетень). 

Для цих кролів характерний інтенсивний ріст у перші місяці життя – у 2 місячному віці 

досягають маси – 1,8 -2,3 кг, витрати кормів 3-3,5 к. од; високим забійним виходом 54-56% та 

виходом м′яса у тушках 7,5%. 

При бройлерному вирощуванні від кролів отримують по три окроли на рік та 20-24 

кроленяти на самку 

Висновок: Таким чином , для одержання високоякісного  дієтичного м′яса з високим 

вмістом білку, використовувати скоростиглі м′ясні породи кролів впри бройлерній  технології. 
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Одним із цінних видів м’яса в харчуванні людини є яловичина. За своїми властивостями 

вона відноситься до дієтичних продуктів споживання та корисна для здоров’я людей. До її 

складу входять вітаміни РР, Е, В, білки, залізо, селен, калій, фосфор, цинк, незамінні 

амінокислоти, колаген та інші біологічно цінні елементи. При споживанні яловичини 

покращується обмін речовин, підвищується гемоглобін, зміцнюється імунітет, зменшується 

ризик розвитку атеросклерозу, анемії, інфаркту, підвищується розумова діяльність людини. 

Медично доведено, що при споживанні яловичини з організму людини виводяться сполуки, 

які провокують виникнення ракових пухлин. В розвинених країнах світу, особливо в Японії, 

обов’язково в дошкільних та шкільних закладах, в харчуванні дітей повинна бути яловичина 

[1-4]. 

Відповідно статистичних даних [5], в Україні в 2020 році, при щорічному зменшенні 

поголів’я худоби, виробництво яловичини було на рівні лише 365 тис. т яловичини, проти 

майже 2 млн. т в 1991 році, а яловичина вироблялась за рахунок молочного скотарства. Серед 

країн СНД Російська Федерація за виробленою кількістю яловичини посідає перше місце – 

1,38 млн. т., потім Казахстан – 500 тис. т та після України на четвертому місці  Білорусія – 285 

тис т. Загалом у світі цей показник складав 60,28 млн. т яловичини, у тому числі 12,38 млн. т 

в США, 10,1 млн. т в Бразилії, 6,55 – в Китаї, 3,65 – Індії, 3,21 – Аргентині, 2,11 – Австралії, 

1,3 – Канаді. В країнах Евросоюзу було вироблено 7,8 млн. т, або 13% яловичини від 

загального світового виробництва. При цьому всьому, від експорту яловичини, країни 

отримують чималі кошти: Австралія – 7,6 млрд. дол; США відповідно  -  біля 7; Бразилія – 6,5; 

Аргентина та Індія – 3,1; Канада, Нова Зеландія та Ірландія – біля 2,2-2,4; Польща, Німеччина, 

Франція – біля 1-1,6 млрд. дол [6]. Близько 80% яловичини виробляється за ефективною 

технологією м’ясного скотарства за вирощування худоби м’ясних порід.  

  Згідно медично обґрунтованих норм, споживання м’яса людиною на рік повинно бути 

на рівні 82 кг, у тому числі 40 кг яловичини [1,2]. Нажаль, в Україні, йде поступове щорічне 

зменшення споживання м’яса та цей показник складає в середньому 45 кг, з яких на долю 

курятини припадає 24 кг, свинини 15 кг та яловичини – лише 5,5 кг. Тобто, головним 

спожитим м’ясом є саме курятина, якої за рік споживають українці в кількості 1,2 млн. т [7,8]. 

Незважаючи на незначну кількість виробленої яловичини в 2020 році в Україні 365 тис. т, на 

експорт було відправлено  137,6 тис. т. Таке положення говорить про пошук більш вигідних 

ринків збуту продукції, так як великий диспаритет цін на вироблену яловичину та низьку 

реалізаційну призвело до збитковості галузі м’ясного скотарства в Україні. Починаючи з 

періоду незалежності України, з 1991 року виробництво яловичини є збиткове. Лише у 2017 

та 2018 році, коли підвищилася закупівельна ціна на відгодівельну худобу, виробництво 

яловичини стало рентабельне до 7%. Однак в наступні роки, знову стала збиткова. Більшість 

господарств, які ще займаються вирощуванням м’ясної худоби, надіються на позитивні зміни 

в напрямі виходу з глибокої кризи галузі [9].  

Втім, як вже відмічалося, в розвинених країнах світу, яловичина виробляється саме за 

рахунок вирощування м’ясної худоби за технологією м’ясного скотарства, яка займає вагоме 

місце серед інших галузей тваринництва. Особливістю технології  є те, що єдиним споживачем 

молока м’ясної корови є теля, тобто корів не доять, а теля самотужки висмоктує його до 6-8-

місячного віку. Після відлучення від корів, молодняк формують у гурти та вирощують 

безприв’язно на довго незмінній солом’яній підстилці в зимовий період в полегшених 

приміщеннях, або без використання приміщень на відгодівельних майданчиках. В літній 

період молодняк  утримується на пасовищах, при їх наявності в господарстві, або на 
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відгодівельних майданчиках до 14-16 міс живою масою 450-550 кг в залежності від 

скоростиглості породи та кормових ресурсів [1-3]. Максимальне використання пасовищ з 

нагулом худоби – ефективний спосіб зменшення собівартості виробленої продукції. 

Наприклад в Канаді, при вирощуванні тварин на пасовищах, собівартість 1 кг  приросту 

становить  0,66 дол, тоді як на відгодівельних майданчиках (фідлотах) – 1,66 – 1,89 дол [10]. 

При цьому, досвід закордонних господарств переконливо свідчить про вироблену дешеву 

яловичину в умовах м’ясного скотарства, проти такої в умовах молочного втричі дорожчої. 

Також слід відмітити, що для м’ясної худоби не слід будувати дорогих приміщень, вони себе 

почувають краще без них. На відкритих майданчиках – кращий спосіб утримання.      

Слід звернути увагу на те, що в Україні не набуло належного розвитку м’ясне 

скотарство в зв’язку з тривалою кризою в галузі скотарства та відсутністю державного 

регулювання та контролю. В цілому, з загальною тенденцією зменшення поголів’я великої 

рогатої худоби, йде критичне зменшення м’ясної. На даний час залишилось  в Україні біля  27 

тис. гол, та в такій кількості м’ясне скотарство може припинити своє існування [9]. Але в 

Україні є рентабельні господарства з вирощування м’ясної худоби такі як «Гонтарівка», 

«Світанок», «Агроекологія» та ряд інших. Поєднавши минулі технології з сучасними, в даних 

господарствах м’ясне скотарство є прибутковим.     

Взявши до уваги  досвід передових країн та власних господарств відмітимо, що Україні 

вкрай необхідно розвивати м’ясне скотарство та для цього є всі необхідні ресурси – значні 

площі пасовищ, сучасне кормовиробництво, власні м’ясні породи худоби, які пристосовані до 

різних природно – кліматичних умов та інше. Це дасть змогу забезпечити населення якісною 

власною яловичиною з подальшим виходом на світовий ринок.   
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Рівень розвитку технологій визначає ефективність вмробництва продукції в цілому. У 

зв’язку з цим, процес удосконалення засобів виробництва, прийомів годівлі та застосування 

нових кормових ресурсів, технологічних рішень організації відтворення стада, методів 

селекційно-племінної роботи являється предметом постійної уваги  як з боку науки, так і 

практики. Отже проблема є актуальною як у цілому для тваринництва, так і для галузей 

вівчарства і козівництва. 

Об’єктом наших досліджень стали технології виробництва продукції вівчарства і 

козівництва в господарствах різних розмірів та форм власності. Вивчення здійснювалось 

шляхом аналізу існуючої літератури та шляхом обстеження базових господарств. «ДПДГ 

«Гонтарівка» Харківської області та ВАТ «Агрофірми «Маяк» Полтавської області і 

фермерського господарства «Святогірські кози», Харківської області.  

Дослідженнями встановлено, що наразі в Україні переважає дрібноконтурне за 

чисельністю поголів’я виробництво продукції, що сконцентроване переважно у господарствах 

населення. На частку господарств населення  в загальній чисельності поголів’я овець та кіз за 

даними Державної служби статистики [1, c. 13-15] припадає 85,6%.  Фермерським 

господарствам належить лише 3,5% поглолів’я,  решта утримується в сільськогосподарських 

підприємствах. Отже, основне виробництво продукції відбувається переважно без дотримання 

науково-обгрунтованих технологій та необхідних зооветеринарних вимог (взимку утримання 

– у пристосованих приміщеннях, а влітку – на пасовищі, часто з застосуванням прив’язі, 

особливо кіз), що є причиною низької продуктивності тварин та відтворення поголів’я.  

Середній настриг   вовни на вівцю становить  2,7 кг, а жива маса тварин при забої – 34 кг [1, c. 

25-29].  

Разом з цим, вченими напрацьовано рекомендації щодо технології виробництва 

продукції вівчарстві і козівництва для господарств населення [2, 6c.]. Вони розкривають 

можливості для використання засобів малої механізації  для утримання, доїння і  стриження  

овець і кіз, організації відтворення стада з застосуванням  удосконаленого гаремного 

парування тварин, подовженого випасання на спеціально створених пасовищах, а також 

технології переробки продукції в домашніх умовах.  

Стосовно сільгосппідприємств, опрацьовано промислові технології виробництва 

продукції вівчарства.  При цьому найбільш інтенсивно удосконалювалась технологія 

утримання вівцематок та відтворення стада і вирощування ремонтного молодняку. За даними 

Заритовського В.С., Дьоміна Ю.І., Єфремова О.М та ін. [3, c. 22-90] найбільш ефективними 

щодо механізації виробництва стали спеціалізовані комплекси на 5-15 тис. вівцематок та на 5-

20 тис. голів молодняку.  Концентрація поголів’я забезпечує застосування циклічного і навіть 

потокового цілорічного одержання великої кількості однакового за віком молодняку з 

використанням цехової системи ягніння маток та технології вирощування ягнят на потокових 

лініях до відлучення, а також відгодівлі молодняку на майданчиках.  

Технологія виробництва продукції вівчарства на вівцекомплексі «ДПДГ «Гонтарівка» 

розрахована на утримання 2500 голів вівцематок з приплодом. Включає утримання взимку 

маток у 4 вівчарнях розміром 18х72 м   та молодняку – у 2 приміщеннях розміром 18х68м на 

глибокій підстилці  з годівлею на майданчиках, обладнаних навісами для грубих кормів [4, 

103с.]. Ягнят вирощують до  90 діб за режимно-контактним способом з підгодівлею у 

«їдальнях». Також в господарстві опрацьовано та впроваджено систему використання 

штучних пасовищ [5, 7с.; 6, 32с.].   Влітку маток утримують за пасовищно-табірною системою, 

а молодняк – на прифермському пасовищі з підгодівлею концентратами та зеленими кормами. 
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Застосовувана система відтворення забезпечує отримання ягнят у продовж 45 діб у січні-

лютому місяці.  Щорік реалізується від 300 до 600 голів молодняку овець після відлучення 

господарствам населення. 

Заслуговує на увагу технологія виробництва продукції вівчарства в ТОВ «Агрофірми 

«Маяк», що розрахована на утримання 650 голів маток з приплодом у реконструйованому 

приміщенні розміром 10х65 м. Система утримання – стійлова цілорічна з годівлею кормами зі 

сховищ. Приміщення використовується лише для проведення ягніння маток. Молодняк після 

відлучення утримується на вигульно-годівельних майданчиках, обладнаних навісами. У  

зв’язку з переробкою баранини на власному м'ясокомбінаті, молодняк одержують у 3 цикли, 

осіменяючи по 200-220 маток з 1 вересня  до 15 січня.  

Останнім часом в Україні набуває розвитку молочне козівництво.   У  числі успішних 

виробників є підприємства «Тетяна 2011» (торгова марка «Zinra»), крупна ферма на 2 тис. 

голів «Мукко», ФГ «Золота коза», ФГ «Лукачівка еко», які заснували виробництво з 

використанням елементів сучасних технологій утримання і доїння кіз, застосовуваних у 

країнах Європи [7, 228с.]. 

На прикладі ФГ «Святогірські кози»  нами було оцінено основні елементи такої 

технології. Вона включає утримання кіз окремими групами по 20-25 голів в приміщенні 

полегшеного каркасного типу на глибокій солом’яній підстилці, годівлю з кормового столу 

роздільним «зимовим» раціоном у продовж року, доїння в окремому залі на установці з 

одноразовою фіксацією 10 голів. Козенят випоюють молозивом та молоком  до  45-денного 

віку. В господарстві налагоджено глибоку переробку та фірмову торгівлю  молочними 

продуктами і сирами. 

Отже, процес удосконалення технологій виробництва продукції вівчарства і 

козівництва є перманентним та орієнтованим на  зростання частки дрібних господарств у 

структурі виробників продукції. При цьому відмічається тенденція до застосування 

реконструйованих приміщень та приміщень полегшеного типу для утримання тварин взимку. 

Влітку в господарствах з власною переробкою продукції застосовується одноманітний у 

продовж року раціон годівлі, тоді як у решті господарств характерним є збільшення 

використання пасовищних кормів.  
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Селекція (від лат. selectio - добір) - наука про створення нових і поліпшення вже 

існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. Сучасна селекція вирішує свої 

завдання у трьох аспектах діяльності: 1) поліпшення існуючих сортів культурних рослин й 

одомашнених тварин; 2) створення нових міжвидових гібридів, порід, сортів і штамів; 3) 

введення в культуру нових видів. Селекція відіграє певну роль у збереженні 

різноманітності органічного світу. Коли на початку XX ст. в Європі збереглися лише 

поодинокі особини зубрів, то для врятування виду було проведено схрещування зубрів з 

бізонами. Нині, можливо, в природі вже зник кінь Пржевальського.  

Процес селекції — безперервний процес. До того ж відбувається його постійне 

удосконалювання. Це викликано чимраз більшими запитами виробництва й вимогами до 

сортів рослин, порід тварин і ефективності мікроорганізмів. Тривалий час учені проводять 

дослідження на генному рівні для поліпшення продуктивних ознак. Початком стали спроби 

пошуку головних генів, тобто таких, які так сильно впливають на ознаки, що їх можна 

виміряти за допомогою статистичних методів. З цього приводу було проведено численні 

дослідження, які інколи передбачали вивчення всього набору генів. Пошук окремих генів - це 

дорогий та тривалий процес, та й виробникові неважливо, який відрізок хромосоми має ефект.  

[1, с. 5].  

Спадковість - це властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості 

онтогенезу потомкам забезпечуючи спадкоємність поколінь організмів. В залежності від того 

ядру чи цитоплазмі належить провідна роль в передаванні конкретної ознаки розрізняють 

ядерну (основну, хромосомну) і цитоплазматичну (поза ядерну, позахромосомну) (ДНК – 

митохондрій, пластид, кінетосом, плазмід) спадковість. Практично успадкування всіх ознак, 

за невеликим виключенням визначає ядерна спадковість. [4, с. 9]. 

Під геномною селекцією розуміють поєднання найсучасніших мікробіологічних та 

статистичних методів. Використання ж геномної селекції є простим і відомим селекційним 

інструментом. [3, с. 27]. 

Першими авторами ідеї геномної селекції сім років тому стали норвезькі та 

австралійські вчені. Потребою виникнення цих методів була необхідність покриття загальної 

спадковості за допомогою зовнішньої щільної мережі так званих генетичних маркерів. Таким 

чином, теорія геномної селекції щодо геномної оцінки племінної цінності полягає в тому, що 

племінна цінність тварини визначається на основі аналізу генетичного комплексу - 

генетичного коду. Для цього в повному обсязі має бути наявною інформація про генетичні 

маркери цілого геному (всієї спадковості). Генетичні маркери - це упізнавані маркування в 

геномі, що містяться біля генів та обумовлюють певні продуктивні ознаки. Ці генетичні 

маркери називають SNP-маркери (Single Nucleotid Polymorphism), вимовляємо - "сніпс". У 

процесі складних статисти-чних аналізів для кожного сніпса визначають його значення, а 

також частку в загальній оцінці племінної цінності. Геномну племінну цінність розраховують 

за допомогою додавання всіх сніпс-ефектів. Таким чином уже після народження тварини 

можна визначити її племінну цінність. 

З-поміж найбільших світових гравців у царині вдосконалення генетики ВРХ, за даними 

2009 року, другу сходинку після американської ABS (9,1 млн спермодоз) посідає 

нідерландська компанія CRV (7,7 млн спермодоз). CRV – міжнародна компанія, утворена 

голландським кооперативом CR Delta і бельгійським VRV, складається з 37000 членів; вона 

присутня у більш ніж 50 країнах світу, має 1500 постійних працівників, понад 50000 прямих 
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клієнтів. Річний оборот компанії сягає 135 млн євро. Філії кооперативу, які мають власні 

племінні програми, є у Бельгії, Люксембургу, Чехії, Німеччині, Іспанії, а також у США, 

Бразилії та Новій Зеландії. Головний офіс знаходиться в Нідерландах у місті Арнем. CRV 

виробляє і продає генетичні матеріали – сім’я та ембріони від найкращих биків-плідників. 

Окрім того, компанія займається розведенням високопродуктивних тварин, консалтингом і 

розробленням селекційних програм, надає послуги з трансплантації ембріонів і штучного 

осіменіння, контролює якість молока і стада своїх клієнтів, проводить бонітування, тобто 

оцінку, тварин. [2, с. 66]. 

Порядок застосування геномної оцінки племінної цінності. Спочатку формують велику 

та характерну для популяції групу бугаїв-плідників. За останніми результатами досліджень, 

ця кількість має становити не менше 2000 бугаїв, у яких оцінка племінної цінності має дуже 

високу вірогідність. Кожного окремого бугая цієї групи генотипізують за близько 50 000 сніпс-

маркерів для оцінки окремих сніпс-ефектів та для виведення формули розрахунку оцінки 

геномної племінної цінності. Виведену формулу перевіряють на іншій групі бугаїв, що оцінена 

за звичайною системою оцінки племінної цінності, для порівняння обох систем. Після 

перевірки правильності виведеної формули здійснюють оцінку племінної цінності. Потім 

можна оцінювати геномну племінну цінність тварини, в якої немає інформації щодо її 

продуктивності. Це може бути перспективний бугаєць від замовного вибору або теличка - 

потенційна мати бугаїв-плідників. Далі, наприклад, бугаєць має бути знову оцінений за 

генотипом (генотипізований). Після встановлення окремих сніпс-маркерів здійснюють 

додавання всіх сніпс-ефектів, носієм яких він є. Так розраховують геномну племінну цінність 

для бугайця. Формула може бути застосована аналогічним чином для кожної відібраної 

тварини . 

Геномну племінну цінність можна розрахувати для телят у максимально ранньому віці 

з вірогідністю 40-60%. Бугайців з найвищою племінною цінністю можуть одразу ж 

закуповувати станції штучного осіменіння як потенційних бугаїв-плідників. При цьому 

заощаджуються кошти на довготривалій оцінці потомства. 

 Загалом програма оцінки бугая-плідника від осіменіння до одержання результатів 

оцінки племінної цінності та селекційного рішення в країнах ЄС коштує близько 20 000 євро 

на одного бугая. Залежно від кількості щорічно оцінених бугаїв, коливаються, відповідно, й 

витрати на їхню оцінку. Так, наприклад, у Німеччині щороку оцінюють близько 1000 

голштинських бугаїв. Таким чином, селекційна програма Німеччини становить 20 млн євро. 

Селекційна програма штучного осіменіння в молочному скотарстві, результати якої ми 

спостерігаємо нині, могла розвиватися завдяки технології штучного осіменіння, розробленій 

у 60-ті роки минулого століття. [3, с. 3 ].  
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Ветеринарна медицина - галузь науки та практичних знань про фізіологію і хвороби 

тварин, їх профілактику, діагностику та лікування, визначення безпечності продуктів 

тваринного, а на агропродовольчих ринках - і рослинного походження; діяльність, спрямована 

на збереження здоров'я і продуктивності тварин, запобігання їхнім хворобам та на захист 

людей від зоонозів і пріонних хвороб;[1] 

У XXI столітті, столітті швидкісного розвитку різних галузей життя людини, медицина 

є одним з найбільш швидких напрямків, що розвивається, це стосується не тільки діагностики, 

методів лікування, реабілітації людини, але і тварин, які за останні десятки років стали 

невід'ємною частиною нашого життя .  

Сучасні технології - це те, що дозволяє мати нові знання про хвороби, нову якість і 

швидкість виконання досліджень. Виконання їх вимагає складну сучасну апаратуру. Розвиток 

сучасних діагностичних технологій дозволяє максимально використовувати сучасні прилади 

останнього покоління. 

Ветеринарних рентгенологічних систем HF-525plusVet, [2]  переносних: ветеринарного 

портативного рентгенівського апарату 1040HF, мобільного цифрового рентгена DM-1 OOP 

для ветеринарії, переносного портативного рентгенівського апарату DIG-360- зі стійкою, 

мобільного цифрового рентгена DIG -1000 для ветеринарії. Пересувні установки представлені 

апаратом Arman 10L6, забезпечують високу якість знімків, що  дозволяє правильно 

діагностувати багато захворювань. При цьому менш агресивні методи дослідження 

дозволяють досягти хорошої якості зображення без шкоди для інформативності. 

Магнітно-резонансна томографія представлена томографом «Siemens Magnetom 

Symphony» - одним з найбільш інформативних сучасних методів діагностики, що дозволяє 

отримати з високою роздільною здатністю зображення внутрішніх органів в різних площинах 

з використанням тривимірних реконструкцій, що дозволяє лікарю в найкоротший термін 

встановити діагноз і призначити правильне лікування . 

Комп'ютерна рентгенівська томографія - більш досконалий метод, заснований на 

комп'ютерній обробці множинних рентгенівських зображень поперечного шару, виконаних 

під різними кутами. Впровадження в клінічну практику рентгенівської комп'ютерної 

томографії та МРТ істотно розширило можливості діагностики різних уражень хребта і 

спинного мозку. 

Об'ємне спіральне сканування - найвище досягнення комп'ютерної томографії. Воно 

дозволяє провести сканування без пропусків по всьому тілу за найкоротший час і представляє 

нові суттєві переваги при проведенні діагностики. Це ветеринарний томограф «Vet-MR». [3]   

Аналіз крові - лабораторне дослідження крові, основна діагностика при більшості 

захворюваннях. На основі отриманих результатів аналізу крові ставиться діагноз і 

призначається подальше лікування. Гематологічні дослідження проводяться на 

гематоаналізаторі  РСЕ 90Vet - повністю автоматичному гематологічному аналізаторі на 18 

параметрів для дослідження зразків крові тварин. Біохімічні дослідження проводяться на 

біохімічному аналізаторі ВЮСНЕМ SA і напівавтоматичному біохімічному аналізаторі ВА-

88А. [4]   

Ендоскоп - найважливіший інструмент для постановки діагнозу в гастроентерології. Не 

мало уваги приділяється і цій галузі ветеринарної медицини. Відео гастроскопа AGVE-2100P, 

довгого ветеринарного відео гастроскопа AGVE-2100AL і відео офтальмоскопа HEINE Video 

OMEGA 2C, які дають досить точну картинку і допомагають швидше і точніше визначити 

хворобу. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060361.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060361.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060361.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060361.html
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Чи не мале розвиток припало на інструментальну діагностику. Наприклад: щілинна 

лампа, прямі офтальмоскопи, непрямий офтальмоскоп, тонометр по Маклакова, тонометр-

Тонопа, освітлювач налобний Н-600, виробництво - (KaWe, Німеччина), фіброоптіческой 

налобний освітлювач для галогенного проектора, набори офтальмологічні HEINE; 

дерматоскоп Eurolight D30, стетоскоп Suprabell, зонд магнітний ветеринарний та ін. 

І на останок, один з найбільш передових і корисних галузей ветеринарної медицини це 

електрокардіографія. Електрокардіографія (ЕКГ) - це метод дослідження і реєстрація 

електричної діяльності серця. 

Розвивається використання ветеринарних одноканальних і трьохканальних 

електрокардіографів. Розвиток різних ветеринарних моніторів з численними функціями для 

моніторного спостереження за тваринами. 

І це ще не всі винаходи, зараз можна сказати що це вже застарілі, тому що, саме зараз, 

саме у цей момент, найкращі уми нашої планети, працюють, винаходять нові пристрої, методи, 

які будуть ще ефективніші, точніші і надійніші.   
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Нажаль Україна ще не досягла рівня прийнятих на заході норм і правил утримання, 

догляду і  ставлення до домашніх і свійських тварин, і ця тема дуже актуальна для сьогодення 

нашої держави. В першу чергу потрібно підвищити благополуччя тварин шляхом 

просвітлення їх власників. 

Але завдяки наполегливій та кропіткій праці поколінь ветеринарних спеціалістів 

України на теперішній час на території країни підтримується стабільна і контрольована 

епізоотична ситуація відносно основних  інфекційних хвороб тварин. Про це свідчить 

відсутність на території України таких інфекційних хвороб,  які можуть наносити великі 

економічні збитки тваринницькій галузі, як чума великої і дрібної рогатої худоби, контагіозна 

плевропневмонія ВРХ, везикулярний стоматит, африканська чума коней, блутанг та багатьох 

інших. З 1940 року Україна вільна від сапу коней,  з 1988 – від ящуру. Хвороба Ньюкасла  в 

Україні не реєструється з 2006 року. Для профілактики цієї хвороби в Україні передбачена 

обов'язкова вакцинація птиці, як в індивідуальних господарствах громадян, так і на 

птахофабриках. На сьогоднішній день Україна вільна від бруцельозу тварин, останній випадок 

бруцельозу свиней реєструвався в 2008 році, класична чума свиней серед домашніх тварин не 

реєструвалася з 1996 року. 

Завдяки проведенню комплексу профілактичних та оздоровчих заходів в Україні 

суттєво покращилась епізоотична ситуація щодо АЧС. Якщо у 2017 році було виявлено 163 

випадки АЧС, у 2018 – 145, то у 2019 – 53, а за 6 місяців 2020 – 13 випадків. 

У 2020р Мін’юст зареєстрував наказ Мінекономіки «Про затвердження Вимог до 

благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання» (https://cutt.ly/hgBe9AN). 

Документом встановлюються мінімально допустимі вимоги до благополуччя с/г тварин 

під час їх утримання, включаючи відгодівлю та догляд за ними. 

Вимоги будуть поширюватися на всі види с/г тварин. Також наказом встановлюються 

спеціальні (додаткові) вимоги для свиней, телят і різних видів курей. 

Зокрема, передбачаються гарантовані мінімальні площі, на якій мають утримуватись 

різні види с/г тварин, встановлюється періодичність огляду с/г тварин, обов’язкове 

забезпечення с/г тварин доступом до питної води і корму, а також ветеринарного 

обслуговування, встановлюються вимоги до рівнів освітлення, шуму, загазованості, 

безпечності матеріалів приміщень, в яких утримуються с/г тварини тощо. 

У Європейському Союзі регулювання у сфері благополуччя с/г тварин розділене на три 

частини: благополуччя під час утримання, благополуччя під час транспортування, 

благополуччя під час забою тварин.   

Верховна рада прийняла за основу проєкт Закону "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та 

директив ЄС у сфері охорони тваринного світу). 

Законопроект спрямований на впровадження гуманних цінностей та стандартів 

стосовно тварин та приведення законодавства України у відповідність до Директив ЄС, що 

регламентують гуманне ставлення до цілого ряду груп сільськогосподарських тварин. 

Проєктом пропонують внести зміни до Кримінального кодексу, Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального процесуального кодексу, законів України 

"Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про Національну 

поліцію", "Про Червону книгу України". 
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Законопроєктом забороняється винищування з метою регулювання чисельності 

бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім 

того, забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами. 

Проєктом пропонується заборонити дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи 

премії, завдання їм болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди 

здоров'ю та її загальному стану, топити, душити тварин, труїти і використовувати електричний 

струм. 

Документом також передбачається заборонити утримувати в закладах громадського 

харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу 

диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, 

садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних 

змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, 

занесених до Червоної книги, і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої 

флори та фауни), а також використання тварин для реклами в розважальних закладах та 

закладах громадського харчування, а також заборонити надавати фотопослуги з дикими 

тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв. 

Проєктом також пропонується заборонити пропаганду жорстокого поводження з 

тваринами. 

Згідно з проєктом, здійснювати контроль над дотриманням вимог у сфері захисту 

тварин від жорстокого поводження і вживати відповідних заходів у разі порушення 

законодавства у цій сфері в межах своєї компетенції визначеної законодавством, має 

Національна поліція. 

Від результатів роботи та високого професіоналізму спеціалістів ветеринарної 

медицини і Держпродспоживслужби залежить не тільки здоров'я тварин, а і людей. Ця складна 

і  самовіддана праця не завжди помітна стороннім, але треба пам’ятати, що забезпечення 

епідеміологічного та епізоотичного благополуччя, недопущення обігу неякісної та 

небезпечної харчової продукції  є основним елементом продовольчої безпеки та складової 

національної безпеки України. 
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Глобальні проблеми, які стоять  сьогодні перед людством  в двадцять першому  

сторіччю свідчать про  значний, негативний вплив діяльності людини на  довкілля. На 

території нашої країни за 30 років з'явилося понад 20  нових хвороб тварин. Особливу 

небезпеку  складають антропозоонозні хвороби.  

Законодавча база, що регулює ветеринарну медицину. Нормативні документи з питань 

ветеринарної медицини регулюють такі аспекти ветеринарної справи, як організація 

ветеринарної медицини, порядок проведення профілактичних і протиепізоотичних заходів, 

права та обов’язки, а також оплата праці ветеринарних працівників, правила ветеринарно-

санітарного контролю, утримання, транспортування та торгівлі тваринами юридичними або 

фізичними особами, виробництво продуктів тваринного походження тощо [1]. Зокрема у статті 

10 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» йдеться про ветеринарне 

обслуговування, яке зобов’язана надати тварині особа, що її утримує [2]. 

4 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла Закон «Про ветеринарну медицину та 

благополуччя тварин», який удосконалює законодавство України в галузі ветеринарної 

медицини [4].  

Система державної ветеринарної медицини.  Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в області підпорядковані міжрайонні, районні, міськрайонні та 

міські управління Держпродспоживслужби;  обласна державна лікарня ветеринарної 

медицини;  обласна і регіональна державні лабораторії ветеринарної медицини; інші державні 

установи ветеринарної медицини на території області. 

Районні та міські лікарні зокрема відповідальні за такі сфери діяльності: 

 ветеринарне обслуговування тварин на сільськогосподарських підприємствах та у 

фізичних осіб; 

 ветеринарно-санітарні заходи на підприємствах, де утримуються тварини або 

зберігаються продукти тваринного походження, ветеринарні препарати; 

 протиепізоотичні заходи у разі виникнення інфекційних захворювань; 

 дослідження хвороб тварин та епізоотичного стану, а також продуктів тваринного 

походження; 

 документальний облік та звітність у різних сферах ветеринарної медицини; 

 видача ветеринарних документів. 

 Державний бюджет є джерелом фінансування державної служби ветеринарної 

медицини [1]. 

Приватна ветеринарна медицина.  З формуванням в Україні ринкових умов лікування 

тварин та ветеринарно-санітарні послуги все більше стають прерогативою приватної 

ветеринарної медицини. Незважаючи на умови жорсткої конкуренції, в якій працюють 

комерційні заклади та лікарі-підприємці, ринок ветеринарних послуг весь час зростає. Його 

учасниками насамперед є власники тварин і сільськогосподарські підприємства, ветеринари-

підприємці і ветеринарні клініки, продавці ветеринарних препаратів та їх виробники. [3]. 

Провадити приватну ветеринарну практику в Україні можуть юридичні та фізичні 

особи за ліцензією, яку видає Держпродспоживслужба. Для отримання ліцензії фізична особа 

підприємець повинна мати ветеринарну освіту, а юридична – спеціалістів ветеринарної 

медицини у своєму складі. 

Джерелом фінансування приватних закладів є кошти, якими громадяни та 

сільськогосподарські підприємства оплачують послуги цих установ [1]. 
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Телемедицина для тварин. Крім стаціонарних клінік та ветеринарів-підприємців, які 

надають платні послуги, останніми роками в Україні почав розвиватися 

напрям телемедицини для тварин, що передбачає консультацію ветеринара онлайн. Першим 

майданчиком ветеринарних послуг в інтернеті став сервіс VETonline . Раніше цей метод 

медицини з’явився для людей і був узаконений восени 2017 року Законом «Про підвищення 

доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості». В ньому 

телемедицина визначається як комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються під час 

надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку для обміну 

інформацією в електронній формі. Появі телемедицини для тварин в Україні сприяє також 

зарубіжний досвід . 

У дослідницькій сфері ветеринарної медицини сьогодні і на наступні 15 років 

приоритетними є питання: клонування стовбурових клітин і їх використання  з терапевтичною 

метою; клітинної терапії тварин та пухлинних хвороб; генної терапії тварин за спадкових 

захворювань та ін. 
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Давайте, розберемо цю тему по питаннях, щоб повністю дізнатися про цей цікавий 

матеріал. Та взагалі геномна селекція- займає досить велике значення в тваринництві.  

Питання №1 Що взагалі означає геномна селекція?  

Процес селекції — безперервний процес. До того ж відбувається його постійне 

удосконалювання. Це викликано все більшими запитами виробництва й вимогами до порід 

тварин. 

Основні завдання селекції:  

• покращення господарсько-корисних властивостей тварин кожної нової генерації 

(покоління)  

• створення тварин з новими корисними властивостями;  

• створення масивів (стад) покращених або новостворених тварин для одержаннявід 

них продукції. 

В основному, на ранніх етапах розвитку тваринництва породи  створювалися в 

результаті несвідомого добору або під впливом  природноекономічних  умов.  

Але під фактором того, що тваринництво стрімко розвивалося, незабаром склалися   

певні методи створення порід за заздалегідь наміченою програмою добору й підбору. Почав 

використовуватися інбридинг, щоб закріпити певні якості. (Інбридинг — близькоспоріднене 

схрещування тварин.)У такий спосіб були виведені чимало порід світового значення 

(шортгорнська, голландська породи великої рогатої худоби й ін.). 

Також у селекції тварин широко застосовуються сучасні генетичні методи. Серед них 

велике значення мають генетика популяцій, а також імуногенетика. Постійно розробляються 

методи вивчення мінливості, спадковості й генетичної кореляції ознак, оцінки генотипу 

тварин і добору плюсів варіантів, що й забезпечило вищий науковометодичний рівень 

селекційних робіт. 

У домашніх тварин, подібно до рослин, часто можна спостерігати явище гетерозису. 

Він застосовується у тваринництві й птахівництві. 

Можна з гордістю сказати, що за допомогою селекції стало можливим підвищення 

білковості молока в молочної худоби, збільшення виходу м'яса і зменшення вмісту жиру в 

тушах м'ясних порід великої рогатої худоби і свиней, одержання вовни необхідної довжини й 

тонкості в овець і т. д. Це значно допомогло всім фермерам в розвитку всоїх господарств. 

Більше не потрібно утримувати декілька видів однієї породи з різними якостями задля 

збільшення прибутку, адже вже були сформовані породи з покращеними якостями обох порід. 

Питання №2 Геномна селекція, як ми до неї прийшли? Що гадає Україна з цього 

приводу? 

Під геномною селекцією розуміють поєднання найсучасніших мікробіологічних та 

статистичних методів. Використання ж геномної селекції є простим і 

відомимселекційнимінструментом. 

Збільшення продуктивності в тваринництві неможливо без ефективної геномної 

селекції. До цього висновку прийшли учасники семінару «Поліпшення і збереження 

генетичних ресурсів в тваринництві. Створення системи геномної селекції в Євразійському 

економічному союзі (ЄАЕС) », який був організований  Департаментом агропромислової 

політики Євразійською економічною комісією (ЄЕК) спільно з Продовольчою і 

сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (FAO). 

У заході взяли участь віце-міністр сільського господарства Республіки Казахстан 

Гульмира Ісаєва, представники профільних галузевих міністерств, племінних об'єднань, 
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асоціацій, спілок та породних палат, а також провідних науково-дослідних інститутів країн 

ЄАЕС. 

За словами директора Департаменту агропромислової політики ЄЕК Станіслава 

Бубена, формування системи геномної селекції дозволить забезпечити сталий розвиток 

тваринництва, знизити залежність від поставок з третіх країн..Основна частка імпорту в 

грошовому вираженні припадає на велику рогату  худобу– 53%. 

 Одним з важливих підсумків семінару стало рішення про вироблення про позицій що 

до співпраці спеціалізованих установ ЄАЕС і третіх країн в галузі генетичної селекції. Фахівці  

держав-членів зможуть пройти навчальний курс, який дозволить вивчити принципи  і 

практичні аспекти геномної  селекції. 

Отже, дивлячись на таку велику популярність у світі на розвиток геномної селекції, 

Україна- вирішила не відставати. А розвивати свої комплекси та господарства і поступово 

виводити свою продукцію на світові ринки. 

Дійсно деякі породи коней (українська верхова порода, гуцульська порода), ВРХ 

(українська степова), кролів (сірий велетень, сріблястий) і т.д., які були виведені на Україні 

нічим не поступаються закордонним породам. Навіть більше, вони є досить популярні на 

ринку. 

Питання № 3 Українські генетичні компанії та міжнародні 

Українські генетичні компанії: 

1. UGC (Ukrainian Genetic Company) –це одна з популярних компаній на Україні, яка 

займається розведенням премінних порід ВРХ. 

2. Topigs  Norsvin – найбільш інноваційна генетична компанія в світі в галузі 

свинарства. 

Міжнародні: 

1.Всесвітня асоціація тваринників (WAAP) 

2.Європейська федерація тваринників (EAAP) 

3.Міжнародні комітети з обліку в тваринництві (ICAR та Interbull) 

Тож, дивлячись на цю інформацію, можна зауважити, що геномна селекція є не тільки 

просто новим трендом, а й досить важливою галуззю в тваринництві без якої ми б не 

обійшлись!  

 

Список використаної літератури: 

1. https://osvita.ua/vnz/reports/biolog/22752/   

2. https://propozitsiya.com/ua/genomna-selekciya-u-skotarstvi    

3. http://journals.nubip.edu..ua/index.php/Tekhnologiya/article/download/11519/10814   

4. http://propozitsiya.com/ua/genomna-selekciya-u-skotarstvi   
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Вступ. Забезпечення населення нашої країни якісними та безпечними харчовими 

продуктами є одним з основних завдань агропродовольчої політики України. Актуальним 

питанням у цьому напрямку залишається забезпечення ефективного ветеринарно-

санітарного контролю за якістю та безпечність м’яса равликів, попит на яке зростає з кожним 

роком. Однак, діючі нормативно-правові документи не можуть у повному обсязі гарантувати 

об’єктивну оцінку якості цього продукту, внаслідок відсутності комплексних методів 

ветеринарно-санітарної оцінки м’яса равликів у системі державного ветеринарного 

контролю. 

Мета роботи – провести апробацію спосібу визначення ступеня свіжості м’яса 

равликів за вмістом ферменту редуктази. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводили на базі багатопрофільної 

лабораторії ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету. 

Матеріалом для дослідження слугували проби м’яса равликів (без термічної обробки в 

охолодженому стані), що надійшко на експертизу від равликової ферми «Family Snail Farm» 

(Одеська область). 

З метою визначення визначення ступеня свіжості м’яса равликів використовували 

водний розчин метиленового блакитного з масовою концентрацією 0,1 % 

Результати та їх обговорення. В роботы апробовано авторську розрозбу Богатко Н.М., 

яка запатентована патентом на корисну модель. Для проведення дослідження  

використовували подрібнену наважку м’яса равликів у кількості 5,0 г. До вмісту пробірки 

додавали 10,0 см3 дистильованої води, ретельно перемішували і настоювали впродовж 30 хв. 

Потім до пробірок додавали 1,0 см3 водного розчину метиленового блакитного з масовою 

концентрацією 0,1 %. Пробірки інтенсивно струшували та заливали шаром вазелінової олії, 

закривали пробірку резиновим корком та поміщали у термостат за температури 37±0,5 °С. За 

результатами зміни знебарвлення екстракту (враховуючи проміжок часу на знебарвлення) 

оцінювали бактеріальне обсіменіння м’яса равликів і встановлювали ступінь їх свіжості. 

Визначено, що знебарвлення свіжого м'яса равликів відбувається після 2,0 год.; м'ясо равликів 

сумнівної свіжості – знебарвлення відбувається в проміжок часу від 40 хв. до 2,0 год.; м'ясо 

равликів несвіже – знебарвлення спостерігається через 25 – 40 хв.  

Висновки: 

1. Знебарвлення м’ясної витяжки у свіжому м'ясі равликів спостерігається через 2,5 

год. від початку термостатування. У м'ясі равликів сумнівної свіжості знебарвлення м’ясної 

витяжки відбувається впродовж 40 хв. – 2,0 год, а у несвіжому м'ясі равликів знебарвлення 

реєстується через 25–40 хв. 

2. Метод визначення свіжості м’яса равликів за вмістом в ньому ферменту редуктази 

з 0,1 % водним розчином метиленового блакитного може бути впроваджений у використання 

під час проведення ветеринарно-санітарної оцінки м’яса равликів, як якісний метод для 

визначення ступеня його свіжості. 
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Тема пет-терапії зацікавила вже на етапі опрацювання наукових джерел щодо 

доцільності методики. Найбільше вразила стаття про малолітніх в’язнів і собак з притулку. У 

1993 році в США стартував проект «Пух», суть якого полягала в тому, що ув'язнені підлітки 

проводили майже кожен день з собаками з притулку, які підлягали евтаназії. Протягом місяця 

вони тренували тварин, навчали спілкуванню з людьми, а потім віддавали до звичайних родин. 

По завершенні проекту майже кожен в’язень погодився, що ці дні з собаками навчили їх 

співчуттю, підтримці та любові. Один із них сказав, що спостерігати за тим як перелякана 

собака звикає до твоїх долонь і що її більше не планують присипляти, варто кожної хвилини, 

проведеної в цьому притулку. Після цього я змінила своє відношення до пет-терапії та 

заглибилась у вивчення теми. Також вона для мене актуальна, бо в нашій родині проживають 

43 коти, 3 собаки та 3 каракала. І сама собою виникла ідея щодо проведення експерименту в 

родинному колі для того, щоб зрозуміти, чи дійсно тварини мають такий великий вплив на 

психоемоційний стан людей. 

Науковою спільнотою проводиться безліч досліджень, присвячених вивченню впливу 

тварин на людей (К. Аллен, С. Баркер, Кетрін Доусон, Н. Л. Кряжева та ін.). І хоч більшість 

феноменів так і не пояснено, але методики довели свою ефективність. Активно ж розвивати 

цей напрямок почав Б. Левінсон в 1961 році: лікар зауважив, що присутність собаки допомагає 

встановити контакт з дитиною, хворою на аутизм. 

Пет-терапія має два напрямки: спрямована терапія (animal-associated therapy) - розвиток 

рухових навичок, відновлення після важких хвороб, пом'якшення симптомів психічних 

захворювань і налагодження контакту з урахуванням особливостей, тобто дії, які спрямовані 

на лікування і допомогу та загальна робота з тваринами (animal-associated activity) - 

спрямована на те, щоб викликати у пацієнтів позитивні емоції. Взаємодія ж з тваринами в 

домашніх умовах без усвідомлення або цілеспрямованого розуміння їх терапевтичного 

призначення позначається як «природна пет-терапія». Перевага зазвичай надається 

«соціалізованим» та домашнім тваринам: коням, кроликам, котам, собакам, хом'якам, 

свинкам, дельфінам.  

Аналіз джерел підтвердив позитивний емоційний вплив тварин на пацієнтів з 

афективними розладами, аутизмом, епілепсією, ДЦП, деменцією, серцево-судинними 

розладами, ПТРС, при реабілітації після травм, інсультів та ін. Вони відрізняються від 

помічників, наприклад, собак-поводирів, тим, що майже не мають потреби в спеціальному 

навчанні - достатньо доброзичливого ставлення до людини і емоційного зв'язку між 

вихованцем і власником. Тому не обов'язково купувати спеціальну тварину, можна вибрати 

улюбленця в притулку. Обмеження для пет-терапії мінімальні: алергія на тварин або страх 

перед ними. 

В ході експерименту на медичному факультеті Університету Вірджинії з'ясувалося, що 

пет-терапія більш ефективна, ніж традиційна психотерапія. Майже всі пацієнти 

продемонстрували значне зниження рівня тривожності завдяки тваринам. Виняток склали 

люди з сильно вираженими ступенями залежності. Доречі, у 2011 році майже 60% хоспісів 

США (паліативного напряму) використовували для терапії тварин. 

Тварини надають «незриму» психологічну допомогу: розширюють коло спілкування, 

компенсують самотність, знімають психоемоційне напруження, дають позитивні емоції, а 

іноді, на жаль, являються об'єктом для прояву негативних емоцій і агресії. Через взаємодію з 

тваринами у дітей формується емпатія та навички соціалізації. 
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За видами розрізняють іпотерапію (коні), каністерапія (собаки), дельфінотерапія, 

фелінотерапія (коти), апітерапія (бджолина отрута), ентомотерапія (комахи).  

Для тих, хто вже має домашніх улюбленців, легко зрозуміти, як тварини покращують 

самопочуття, заспокоюють після важкого робочого дня та в цілому змінюють стиль життя. 

Спілкування з тваринами буквально покращує настрій та робить людей щасливішими. 

Дослідники припускають, що це відбувається через зростання рівня гормону окситоцину та 

нейромедіатора серотоніну, що забезпечує появу відчуття щастя. Крім того, в деяких 

дослідженнях було виявлено, що спілкування з тваринами має заспокійливий ефект, що сприяє 

зниженню артеріального тиску та зменшенню частоти серцебиття. 

Тварини позитивно впливають на наше серце. Дослідження вказують, що власники 

собак мають менший ризик появи серцево-судинних захворювань. Власники котів – також. 

В лікарнях використовують пет-терапію для пацієнтів, які проходять курси лікування 

та реабілітації, що пов’язані із сильним стресом. Наприклад, після пережитого стихійного 

лиха, аварії чи смерті близької людини. Взаємодію з тваринами застосовують навіть для 

військових, що страждають на посттравматичний стресовий розлад.  

Фахівці громадської організації «American Humane» довели, що регулярне спілкування 

з собаками зменшує тривожність у онкохворих дітей. За даними дослідження, 106 пацієнтів 

отримували хіміотерапію, але 60 з них додатково протягом чотирьох місяців раз на тиждень 

займалися з псами. Сеанс тривав 20 хвилин. Істотних відмінностей в медичних показаннях 

піддослідних вчені не помітили. Однак занепокоєння, пов'язане з діагнозом, у першої групи 

дітей знизилося. Крім того, батьки помітили інтерес школярів до навчання в лікарні. 

Пет-терапія в Україні тільки починає активно розвиватися. За словами керівника 

проекту «Уроки доброти і каніс-терапія», кінолога Центру поводження з тваринами 

П.Полященко, ідея використовувати тварин для нормалізації психічного і фізичного стану 

дітей визрівала поступово і через певний час було виявлено позитивні результати. Цей досвід 

накопичувався, і зараз вже є розуміння процесу та його доцільності. Було зазначено, що собака 

здатна мотивувати дитину виконувати ті чи інші дії, надає сенс і логіку того, що відбувається, 

а потім вже психолог і педагог це бажання розвивають. Також відомо, що діти, які раніше 

скоювали дрібні правопорушення і у яких не було судимості, після курсу спілкування з 

собаками змінили свою поведінку і більше не помічалися в протиправних діях.  

Таким чином, проведене дослідження показує ефективність пет-терапії при найтяжчих 

психоемоційних станах і захворюваннях, а також доводить, що саме тварини дійсно є лікарями 

людства. 
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В забезпеченні благополуччя тварин  важливе значення має правильна організація умов 

утримання тварин, збалансований раціон, своєчасне проведення профілактичних заходів та 

надання кваліфікованої лікувальної допомоги. Багаторічний досвід показує, що організація 

покращенням умов благополуччя тварин  дали змогу частково усунути в господарствах 

України і зокрема на Білоцерківщині проблеми з дотриманням ветеринарно-санітарних норм 

вирощування тварин. 

Відповідно до статті 37 Закону України “Про ветеринарну медицину” особи, які 

утримують тварин чи беруть участь у їх обігу обов'язково повинні дотримуватися вимог 

установлених законом. Також керуються  статтею 4 Закону України «Про ветеринарну 

медицину» щодо основних напрямків державної політики у сфері ветеринарної медицини. 

Дотримання нового законопроекту №3318 «Про ветеринарну медицину та благополуччя 

тварин», який передбачає реформування такого важливого напрямку, як ветеринарна 

медицина, а також інших суміжних з ним сфер – сфери виробництва, реєстрації, обігу і 

застосування ветеринарних препаратів. 

Саме дотримання цих та інших вимог допоможуть згодом нам вийти зі своєю 

продукцією на Європейський ринок. Адже створення найкращих умов утримання та догляду 

сільськогосподарських тварин, дають змогу робити швидкий клінічний огляд, своєчасно 

встановити діагноз, запобігати виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб. 

Результатом всієї плідної праці є реалізація високоякісної продукції та сировини. 

Метою нашої пошукової роботи є порівняльний аналіз дотримання вимог установлених 

державою в господарствах Білоцерківського району. Після ознайомлення зі станом умов 

утримання та вирощування тварин, виявили, що майже всі господарства дотримуються вимог, 

а деякі господарства мали невеликі відхилення хоч і не критичні. Найкращим господарством 

на території Білоцерківщини згідно наших підсумків, являється ТДВ "Терезине". Адже саме 

це господарство розвивається в ногу з сучасними вимогами та забезпечує всі необхідні умови 

для утримання тварин з метою отримання якісної, екологічно чистої та конкурентоспроможної 

продукції. На противагу ТДВ «Терезино» було господарство ТОВ «Фастівка» і між ним було 

проведено порівняльний аналіз. 

Отже, благополуччя тварин – це насамперед здоров'я населення. Тому аби вирішити 

дану проблему на території України, потрібно дотримуватися державного ветеринарно-

санітарного контролю та нагляду та прагнути до Європи. 
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На сьогоднішній день, равликівництво – досить нова сільськогосподарська галузь в 

Україні, яка має неабиякі перспективи для розвитку. Вирощуванням равликів займаються не 

лише великі агрокомпанії, а й дрібні фермерські господарства. Згідно з даними ГО 

«Українська Асоціація Виробників Равликів», за 2019 рік в Україні почали освоювати цей вид 

бізнесу понад 100 господарств. Багато людей задаються питанням – «Чи можна відкрити 

власну равликову ферму прямо на своєму городі?». У цій статті я постараюся дати відповідь 

на це запитання. 

Почнемо з того, що Україна має помірний клімат і вигідне географічне положення. Ці 

фактори ідеально підходять для вирощування равликів. На сьогодні, їхнє м'ясо користується 

великим попитом. Щороку європейські споживачі (зокрема Франція, Іспанія, Португалія, 

Бельгія, Німеччина, Італія, Греція, Швейцарія), з'їдають кілька сотень тисяч тонн равликів, при 

цьому попит на них залишається стабільно високим і навіть не задоволеним [2]. 

На відміну від інших видів ферм, для вирощування молюсків не потрібно багато місця. 

Площа повинна становити від 3 соток. Важливим є розробка проекту ферми, потрібно 

продумати шляхи під’їзду автомобілів, тощо. 

Культуру молюсків передбачається розводити в невеликій теплиці, обшитій прозорою 

тепличною плівкою. У весняно-осінній період равлики можуть перебувати прямо під 

відкритим небом, попередньо накривши ділянку спеціальною сіткою для захисту від птахів та 

прямих сонячних променів. 

Плануючи приміщення, варто враховувати багато значущих аспектів. А саме те, що 

ферма повинна мати доступ до безперебійного водопостачання та мати власну каналізацію. 

Варто зважати – відходів буде багато. Для прикладу, щоб помити маточник (місце де равлики 

розмножуються та розвиваються до певного віку), знадобиться не менше 500 літрів води. 

В якості годівниць використовують дерев’яні щити, переважно з сосни. Розмір їх буде 

залежати від кількості равликів – 100/100, 120/80, 150/80 або 150/60 сантиметрів. Товщина 

дощок повинна бути від 16 до 22 міліметрів. 

Всі годівниці необхідно злегка нахилити в одну сторону (зазвичай використовують 

стійкі опори). Таким чином, забезпечується гарна вентиляція, що є дуже важливим для 

равликів. Також, це рятує від затоплення під час проливних дощів, які можуть застати 

господаря зненацька.  

Велику увагу варто приділити траві, яка росте на господарстві. Її потрібно обирати таку, 

яка росте не вище 25 см. Потрібно систематично дбати про те, щоб доріжки в городі, де ростуть 

равлики, не заростали. Інакше буде важко увійти в парк. Кожний необережний крок господаря 

може коштувати життя равлику, адже вони ховаються під рослинами [5]. 

Не менш значущим аспектом є вибір виду молюсків: Мюллер (Helix Aspersa Muller) має 

найменшу вагу, але користується більш високим попитом у споживачів, Максима (Aspersa 

Maxima) – складніше засинає, має більш велику вагу, а отже і вартує дешевше [1]. 

Також варто звернути увагу на такий важливий нюанс, як корм. Для вирощування 

1тонни равлика, треба, щонайменше, 1.1 тонни корму. Причому, для його зберігання не 

достатньо звичайного підвалу, інакше корм зіпсується і це впливатиме на здатність равликів 

паруватись. 

Взагалі, багато факторів впливає на їхню репродуктивну здатність: вологість, 

невідповідний або неякісний корм, зміна температурного режиму хоча б на пів градуса [4]. 

Для контролю цих умов встановлюють спеціальні контролери, систему вологого туману, 

датчики температури. 
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На Закарпатті функціонує кілька равликових ферм, але найбільша з них - розташована 

у Хустському районі, у селі Нижнє Селище [3]. Тут вирощують три види равликів. На цій 

фермі можна не тільки помилуватися молюсками, але й скуштувати страви з них. 

А тепер поговоримо про гроші. Для створення умов функціонування ферми потрібно 

вкласти не менше 5 тисяч євро. Також, щорічні витрати на купівлю малька становлять близько 

1500 євро [6]. При дотриманні технології розведення можна отримати до 3 тонн врожаю. Ціна 

викупу равликів Асоціацією равлиководів України у 2019 році становила 2.2 євро/кг, за умови 

«Гроші одразу». Собівартість вирощеного равлика складатиме 1-1.2 євро/кг.  

Отже, у даній статті висвітлено найважливіші аспекти ведення такого бізнесу, як 

равликівництво. Бачимо, що навіть невеликі інвестиції у рамках такої справи можуть принести 

стабільний дохід. Тому, на мою думку, людина, яка має бажання цим займатись, обов’язково 

повинна спробувати, раптом це може виявитись справою її життя. 
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Тваринництво - особлива галузь сільського господарства, стан розвитку якої  вагомо 

впливає на економічний потенціал АПК країни, на всі сфери суспільного виробництва. 

Тваринництво забезпечує населення високоякісними, калорійними, дієтичними і 

вітамінізованими продуктами харчування, а промисловість - сировиною. Екологічне значення 

полягає в забезпеченні землеробства органічними добривами, внесення у ґрунт яких повертає 

в природу значну кількість органічної маси, сприяє підвищенню його родючості, вмісту 

гумусу, розвитку мікрофлори, інтенсифікації ґрунтотворного процесу і кругообігу речовин в 

породі . 

До складу тваринництва України входить скотарство, свинарство, птахівництво, 

вівчарство та менш поширені кролеводство, рибництво, бджільництво, звірівництво та інші. 

Скотарство як найбільш складна і надзвичайно важлива галузь сільського господарства є 

найважливішим індикатором стану тваринницької галузі[2]. 

Нестабільність соціально-економічної ситуації, низький рівень концентрації капіталу в 

аграрній сфері, порушення співвідношення цін між сільськогосподарською продукцією і 

продукцією промисловості та його наслідки зумовили хронічні негаразди в цій галузі 

аграрного виробництва. 

Незважаючи на великий потенціал України в розвитку тваринництва, а саме наявність 

сприятливих природно-кліматичних,  земельних, трудових  ресурсів тощо, дана галузь 

сільського господарства перебуває в досить тяжкому стані. В умовах світової кризи вітчизняне 

скотарство потребує ще більш ефективного державного захисту.   

В процесі реформування агропромислового комплексу тваринництво України зазнало, 

на жаль, негативних змін. Масове скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин, 

зниження продуктивності, збитковість виробництва та погіршення якості продукції ставлять 

під загрозу національну продовольчу безпеку, знижується експортний потенціал країни та 

погіршується соціальна ситуація в сільській місцевості. 

Протягом останніх років поголів’я ВРХ скоротилося майже у 7 разів, у тому числі корів 

у 4 рази.  Якщо аналізувати виробництво м’яса, то з даних державної статистичної служби  

можна побачити, що воно зменшилось майже у 5,5 разів, а виробництво молока зменшилось 

фактично у 2 рази з початку незалежності нашої країни. Але якщо брати до уваги аналіз 

скотарства за останні роки, то падіння відбувається у незначній кількості протягом року, в 

діапазоні 3-10 %. 

Хоча у багатьох регіонах активно зростає кількість приватних підприємств і угідь. Це 

зростання обумовлюється тим, що багато людей бачать в тваринництві перспективи відкриття 

бізнесу. І вони абсолютно праві, адже від цієї сфери сільського господарства багато в чому 

залежить харчовий ринок країни. 

Однією з ефективних галузей тваринництва є свинарство. Воно забезпечує населення 

цінними продуктами харчування такими як м'ясо, сало. Після забою свиней залишаються 

побічні продукти – шкури, щетина, кишки, кров тощо, які використовують як сировину для 

подальшої переробки[3]. 

Серед сільськогосподарських тварин свині виділяються високим забійним виходом: у 

молодняка він становить 70–75 %, у дорослих тварин – 80–85 %. Свиняче м'ясо відрізняється 

великим вмістом повноцінного і легкозасвоюваного білка і незамінних амінокислот. Для 

свиней характерні скороспілість та багатоплідність, які дають можливість за короткий період 

отримати від них значно більше м’яса, ніж від інших видів сільськогосподарських тварин. 

Тому не випадково свинарство вважають галуззю великих можливостей. 
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Провідні позиції в галузі тваринництва на сьогодні займає птахівництво. 

Народногосподарське значення птахівництва визначається його можливістю постачати цінні 

продукти харчування - яйця і м’ясо, які характеризуються високою поживністю, відмінними 

дієтичними і смаковими якостями. Побічну продукцію птиці ефективно використовують у 

народному господарстві. Так пух і пір’я є цінною сировиною для легкої промисловості[4]. 

Тваринництво, як і раніше вважається одним з найприбутковіших напрямів 

підприємницької діяльності, тому що виробництво їжі ніколи не втрачає актуальності. М'ясо, 

молоко, яйця – все це завжди користується попитом, незалежно від економічної ситуації. 

Однак, незважаючи на певні позитивні зрушення, у тваринництві існує також низка 

проблем, які потребують вирішення. Це і недостатня кормова база, і здебільшого низька якість 

продукції, і відсутність стабільності у державній підтримці сільгоспвиробників, 

непрогнозована цінова політика, нерозвинений експортний потенціал, і, як наслідок, 

відсутність ринків збуту тощо.  

Ринок продукції тваринництва займає важливе місце в загальному ринку продовольства 

України. Від його рівня й розвитку залежить забезпечення потреб населення продуктами 

харчування, що виробляються з тваринницької продукції, тому, як і інші ринки, він має свої 

особливості. 

Як специфічний вид ринку, він водночас є і складною економічною системою, стан і 

можливості розвитку якої визначаються чинниками, що охоплюють комплекс природно-

кліматичних, організаційноекономічних, науково-технічних, соціальних та політичних умов 

функціонування. 

Сьогодні на ринку ситуація з виробництвом та реалізацією тваринницької продукції 

залишається досить складною. Невирішеною є проблема забезпечення м’ясом та м’ясними 

продуктами власного виробництва. Значно знизився рівень споживання цієї продукції у 

розрахунку на одну особу. У зіставленні з європейцем чи американцем, українець у 

середньому за рік споживає їх у 2 рази менше[1]. 

Тому, проаналізувавши ситуацію розвитку галузі тваринництва, можна зробити 

висновок про негативні тенденції в розвитку скотарства: скорочення поголів’я тварин, вагоме 

зниження продуктивності худоби, погіршення її якісного складу. Звичайно, ці обставини 

призвели до  погіршення якості продукції ВРХ та зменшення об’ємів виробництва, а звідси і 

споживання цінних продуктів харчування. Тваринники при нерентабельному виді бізнесу 

розраховують на значну підтримку з боку держави. Але, як свідчить досвід досліджень, велика 

фінансова підтримка з боку держави не є гарантом успішності як у виробництві продукції 

ВРХ, так і тваринництва загалом.   
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Метод лікування за допомогою тварин (animal-assisted therapy, AAT) у світовій 

практиці залучення тварин у сфері соціально-психологічної роботи з людьми має назву 

«людино-тваринна взаємодія» (ЛТВ). В Україні цей метод також відомий як 

«анімалотерапія»[1] або «зоотерапія» [2, с.430]. Клінічний інтерес і визнання методу є 

перспективним для України і в процесі розробки нові методи за участю тварин в практиці 

лікування психічного здоров'я людей. Найчастіше в такій роботі задіяні собаки і коні [4,5]. 

Використання собак-терапевтів для надання допомоги людям: у навчанні, лікуванні, 

психотерапії, соціальній реабілітації дітей та дорослих з особливими потребами лише 

зароджується в Україні, проте широко використовується в країнах Європи, США, Канади. У 

принципах людино-тваринної взаємодії при каністерапії чітко вказано на важливість 

запобігання будь-яким проявам стресу і дискомфорту усіх учасників [3, с.10]. 

Метою роботи є аналіз теоретичних аспектів і оцінка рівня благополуччя тварин, 

задіяних у людино-тваринній взаємодії, а саме у каністерапії. Визначення змін у поведінці і 

загальному стані проводили на основі певних власних спостережень за загальним станом та 

формуванням у собак етологічних реакцій до і після сеансів каністерапії на базі Буковин-

ського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Особлива дитина». 

Метод людино-тваринної взаємодії реалізується групою (командою) людей з 

тваринами у таких видах: терапія з твариною (ТТ), навчання з твариною (НТ), або за певних 

умов активність з твариною (АТ). Окрім того включає тренування з твариною (ТрТ)» До 

даного методу залучаються лише одомашнені тварини (собаки, кішки, коні, 

сільськогосподарські тварини, морські свинки, щурі, риби, птахи). Дикі та екзотичні види не 

можуть бути залучені, а птахи та риби мають бути вирощені в неволі [3, с. 4].  

Фахівець, який проводить терапію з тваринами (або особа, яка супроводжує тварину) 

має володіти знаннями про поведінку, потреби, здоров'я, ознаки та способи регулювання 

стресу у залучених тварин [3, с.4], діяти відповідно до Європейської конвенції щодо захисту 

домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році та Закону України Про захист тварин 

від жорстокого поводження, дотримуватись концепції "Єдиний добробут", яка визнає 

взаємозв'язок між добробутом тварин, добробутом людей та довкіллям [3, с.6].  

Ветеринарний підхід до поняття благополуччя тварин вказує на оцінку здатності 

тварини взаємодіяти (впоратися) з довкіллям, а коли виникає невідповідність між біологічною 

природою організму, його фізіологічними можливостями і довкіллям, то настає стан стресу [7, 

c. 87] Дослідники цієї позиції розглядають благополуччя домашніх тварин як сукупність п’яти 

свобод: свобода від голоду і спраги; свобода від дискомфорту; свобода від болю, травм, 

хвороб; свобода нормальної поведінки; свобода від страху і психічних травм[6, с.10], 

Благополуччя вимагає забезпечення профілактики захворювань і лікування, надання 

належного притулку, утримання, харчування, гуманного поводження і забою[8, с.10] 

Причиною недостатнього висвітлення питання каністерапії в Україні, очевидно, є 

відносна новизна проблеми використання каністерапії з дітьми з особливими потребами та 

відсутність цілісної концепції та стандартів підготовки тварин для каністерапії, а оцінювання 

підготовки часто має суб’єктивний характер [10]. 

Залучення тварин до супроводу в структурі соціальної або психологічної роботи в 

Україні формально не відбувається, але фактично проводиться в закладах освіти, а також для 

осіб з особливостями розвитку та похилого віку. [1, с. 43] 
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У Буковинському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Особлива 

дитина» анімалотерапія, а саме каністерапія проводиться за спеціально розробленою 

програмою та з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.  

Встановлено, що терапія у закладі здійснюється із залученням двох собак, спеціально 

навчених та відібраних за відповідними критеріями. Тварини стерилізовані, не харчуються 

сирим м’ясом та іншими продуктами, що містять сирий білок біологічного походження [3, 

с.11]. Собаки перебувають під постійним наглядом спеціалістів ветеринарної медицини з 

обов’язковими щотижневими профілактичними обстеженнями, проведенням діагностичних і 

профілактичних заходів, а також комплексного обстеження (диспансеризації) 1 раз на рік з 

метою профілактики хвороб собак та зоонозів.  

Учасниками сеансу каністерапії є: спеціаліст в області фізичного або психічного 

здоров’я, каністерапевт і собака-терапевт. Фахівці, які працюють з тваринами, мають 

достатній рівень знань щодо їх потреб, встановлення у собак симптомів дискомфорту та 

стресу. Фахівці відповідають за добробут собаки під час взаємодії, тому перед сеансом 

перевіряють стан здоров’я тварини, забезпечують догляд під час та після сеансу, слідкують за 

тривалістю сеансу, облаштовують в кімнаті «зони комфорту» для учасників. 

Режим роботи передбачає проведення сеансів каністерапії не більше трьох разів на 

тиждень і трьох сеансів на день. Тривалість одного заняття складає 30-40 хв, перерва між 

сеансами – 30 хв. Безпосередньо сеанс каністерапії в тісному контакті з собакою (ТТ) триває 

не більше 15 хв, що не суперечить граничним нормам [3, с.11] 

За час сеансу каністерапії в тісному контакті у собак через 15 хв помічали один або 

кілька проявів зміни поведінки та загального стану тварини: позіхання, облизування губ, 

намагання повернутися в свою «зону комфорту» кімнати, посилене слиновиділення, рідше - 

безцільна хода, збільшення частоти дихання в середньому до 26 дих.рухів/хв, проти 18-22 - до 

сеансу, збільшення частоти серцевих скорочень у середньому до 135 уд/хв, проти 110-120 

уд/хв - до сеансу. Зміни в поведінці розглядали як сигнали собаки, що вказували на 

дискомфорт або легкий прояв стресу, за продовження сеансу була ймовірність розвитку 

стресу. Тварині надавали перерву для відпочинку і у разі відновлення показників загального 

стану організму розпочинали наступний сеанс. 

Поява змін у поведінці собаки, залученої у каністерапії була підставою для припинення 

сеансу. Продовження перебування у взаємодії з дитиною (дії стрес-фактора, який спричинив 

зміну поведінки), очевидно міг би призвести до погіршення стану здоров’я і розвитку 

хронічного стресу, тому сеанс тривалістю більше 15 хв вважаємо неприпустимим.  

Перспективою подальших досліджень є: визначення показників гомеостазу організму 

собаки до і після проведення сеансу каністерапії; встановлення взаємозв’язку між змінами в 

поведінці собаки і окремими показниками загального клінічного та біохімічного аналізу крові.   

Отже, проведений аналіз літературних даних щодо добробуту тварин, задіяних в 

анімалотерапії в Україні, свідчить про те, що інформація про результати наукових досліджень 

є обмеженою. На сьогодні в нашій країні розвиток методик каністерапії знаходиться на 

початковому етапі. Ініціативні люди, здобувши сертифікат каністерапевта за кордоном, 

працюють в Україні без чітко прописаних в законодавстві правил, адже нормативно-правова 

база щодо анімалотерапії на сьогодні не сформована [10]. Добробут тварин, залучених у 

людино-тваринній взаємодії забезпечується переважно дотриманням принципів міжнародної 

асоціації ЛТВ, норм міжнародного права. Це унеможливлює заявлення результатів роботи 

каністерапевтів України як таких, що науково обґрунтовані. 
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Херсонська область розташована в басейні нижньої течії р. Дніпро в межах 

Причорноморської низовини та омивається Чорним і Азовським морями, Сивашем та 

Каховським водосховищем.  

Тваринний світ Херсонщини багатий і різноманітний, адже тут є всі 

умови для нормального існування тварин: сприятливий клімат, різноманітні природні умови, 

багато прісних та солоноводних водойм з великою площею акваторій з різними глибинами, 

наявністю відслонень різних гірських порід та інших біотопів.  [2, с. 85]. 

Ветеринарно-санітарне та епізоотичне благополуччя - це стан захищеності життя і 

здоров'я людей та тварин від ризиків, пов'язаних з хворобами тварин, включаючи зоонози, а 

також забезпечення оптимальних умов життя тварин, що запобігають хворобам і шкідливому 

впливу факторів довкілля на їх здоров'я та продуктивність. [1, с.3]. 

Забезпечення епізоотичного благополуччя тварин є одним із основних завдань служби 

ветеринарної медицини. Запобігання поширенню заразних захворювань мінімізує економічні 

втрати у  тваринництві, захищає населення від хвороб спільних для людей і тварин, створює 

передумови для виробництва якісної та безпечної продукції й сировини тваринного 

походження.  

Особливе значення має прикордонний і митний контроль. Професійними обов’язками  

яких є контроль якості продуктів харчування, що ввозяться у країну. Ця діяльність спрямована 

на охорону здоров’я людини.  

Сьогодні існує чимало викликів для ветеринарної служби, оскільки з’являються все 

нові випадки прояву заразних хвороб тварин. Серед надзвичайних загроз можна відділити  

сибірку, африканську чуму свиней,  пташиний грип та інші,  що практично поширюються по 

всій території України.  

Залишається актуальною на сьогоднішній день проблема сказу тварин в Україні, 

незважаючи на певні досягнення в профілактиці і ліквідації особливо небезпечних 

інфекційних хвороб. У багатьох областях України щорічно реєструють випадки сказу, як серед 

домашніх так і сільськогосподарських тварин.   

За статистичними даними, у світі щорічно від сказу гине понад 55 тис. людей і понад 

один млн. тварин. Від 30 до 60% жертв укусів собак є діти віком до 15 років. За 6 місяців 2020 

року на Херсонщині зафіксовано 402 укуси людей тваринами.  

Така статистика є досить вражаючою, тому можна констатувати, що сказ на 

сьогоднішній день є одним з найнебезпечніших зоонозів і тому потребує постійної уваги 

фахівців, контролюючих і профілактичних заходів.  

За результатами епізоотологічного моніторингу та аналізу звітної документації було 

визначено протягом першого півріччя 2020 року на території Херсонської області 4 

неблагополучних пункти по сказу тварин, де виявлено сказ тварин різних видів: в т.ч.: 1 кота, 

2 червоних лисиць, 1 єнотовидного собаки. [3, с.224].   

Основними  причинами складної ситуації, щодо до сказу собак і котів, є недостатній 

контроль за виконанням  правил їх утримання, безвідповідальність власників тварин, як 

результат збільшується кількість безпритульних тварин, небажання власників вчасно 

проводити запобіжні щеплення, не приведення до норм популяції диких м’ясоїдних – 

червоної лисиці.  

В Україні,  для поліпшення ситуації сказу, налагоджений чіткий контроль за 

безпритульними тваринами, виконуються щорічні планові вакцинації та проводяться 
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пероральні імунізації диких м’ясоїдних, що значно знижує кількість потенційно небезпечних 

природних джерел зоонозу.[3, с.228 ]. 

Особливої уваги потребує профілактика хронічних інфекційних захворювань таких, як 

туберкульоз та лейкоз. Адже при їх виникненні оздоровлення тваринництва може тривати 

багато років і завдавати значних економічних збитків господарствам. 

Благополуччя тварин – одна з основних ланок у  комплексі попередження та ліквідації  

захворювань. При цьому слід відмітити, що дешевше і легше запобігти захворюванню, ніж 

його лікувати або ліквідувати.  

Ось чому організації профілактичних протиепізоотичних заходів надається велике 

значення в благополуччі тварин.  

У профілактичних заходах інфекційних хвороб велике значення має правильне 

розв’язання організаційних питань, які залежно від захворювання мають певні особливості.  

План протиепізоотичних заходів, щодо профілактики інфекційних захворювань, 

розробляється щорічно у кожному господарстві і населеному пункті зони діяльності 

ветеринарної установи державної ветеринарної мережі (районна державна лікарня 

ветеринарної медицини, ветеринарна дільниця). Отже, при складанні цих планів бере участь 

велика кількість спеціалістів ветеринарної медицини.      

Кожна держава світу має свої особливості епізоотичного стану, характеру і ступеню 

розповсюдженості інфекційних хвороб.  

В нашій державі проти заразних хвороб тварин розроблені і використовуються 

ефективні заходи профілактики та ліквідації інфекційних хвороб тварин.  

Для попередження виникнення інфекційних хвороб необхідно знати окремі ланки 

епізоотичного процесу, вміти правильно оцінювати негативний вплив різних несприятливих  

факторів на організм тварин, своєчасно проводити профілактичні заходи, використовуючи 

досягнення науки і передового досвіду. Організація оздоровчих заходів при більшості 

заразних хвороб розробляється на основі інструктивних документів.  

Для підтримання стабільного епізоотичного благополуччя тварин  проводиться 

комплекс організаційно-господарських та спеціальних протиепізоотичних заходів, 

спрямованих на підвищення резистентності організму тварин та зведення до мінімуму ризику 

занесення збудників у тваринницькі господарства та населенні пункти. 
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Основна мета даної статті - ввести поняття "пацієнт-тварина" в академічних дебатах з 

етики тварин, ветеринарної етики і медичної етики. Цей рух відображає пріоритет пацієнта-

тварини в сучасній етичній концепції ветеринарної професії. Моя стаття вносить вклад в стан 

досліджень, аналізуючи концептуальні передумови формування і розуміння тварин як 

пацієнтів через призму двох фундаментальних для медицини понять: здоров'я і хвороба. Тут 

буде описано про ці поняття нерозривно пов'язані з перетворенням тварини в пацієнта. 

Розуміння здоров'я і хвороби, як ми з'ясували, має великий вплив на фактичне ставлення до 

тварин як до пацієнтів. Я доведу, що натуралістична точка зору на здоров'я і хвороби все ще 

переважає у ветеринарній сфері. 

На противагу цьому я використаю історичне дослідження, щоб продемонструвати, як 

соціально-історичний погляд на хвороби тварин збагачує наше розуміння ветеринарної 

практики та її етичних аспектів. Дисципліна ветеринарії охоплює велику сукупність знань, 

отриманих в результаті фундаментальних і прикладних досліджень біологічних процесів і 

захворювань у всіх тварин, крім людини. Велика частина роботи ветеринарних вчених 

проходить в академічних або державних дослідних установах. Надання суспільству широкого 

спектру різноманітних послуг з охорони здоров'я тварин відомо як професія ветеринара. 

Ветеринари діагностують, лікують і контролюють хвороби і травми тварин. Вони 

допомагають запобігти спалаху і поширення хвороб тварин. Вони проводять хірургічні 

операції на хворих і поранених тварин, призначають і вводять ліки і вакцини.  

Деякі ветеринари перевіряють продукти харчування, розслідують спалах захворювань 

або працюють в лабораторіях в рамках державних програм охорони здоров'я. 

Ветеринарна наука допомагає здоров’ю людей через моніторинг та контроль зоонозних 

захворювань (інфекційне захворювання, що передається від тварин людині), безпеку харчових 

продуктів та побічно через застосування людьми основних медичних досліджень. Вчені-

ветеринари часто співпрацюють з епідеміологами та іншими медичними або природничими 

науковцями, залежно від виду роботи. З етичної точки зору, ветеринари, як правило, 

зобов’язані піклуватися про добробут тварин. Ветеринари діагностують, лікують та 

допомагають зберегти тварин у безпеці та здоров’ї. 

У 21 столітті власники тварин стикаються з більшою кількістю проблем, ніж будь-коли 

раніше. Для всіх видів тварин, які перебувають під опікою людини, будь то в зоопарках, 

науково-дослідних установах чи будинках, зростають вимоги до поліпшення добробуту 

тварин, зменшення впливу на навколишнє середовище та більшої відповідальності. Для 

виробничих галузей тваринництва існує додатковий тиск на підвищення продуктивності праці 

із зменшенням ресурсів, щоб прогодувати глобально зростаюче населення. Щоб допомогти 

вирішити ці проблеми, власники тварин у 21 столітті повинні бути новаторами та 

винахідниками. У мінливому та різноманітному світі це може означати перегляд старих 

технологій із типово меншим впливом на навколишнє середовище або використання новітніх 

досягнень «розумних» технологій, починаючи від безпілотників і закінчуючи GPS-трекерами. 

Великим проривом для України було створення Реєстру домашніх тварин. Тепер 

власник тварини має можливість скористатися такими функціями:  

- зчитування QR-коду на жетоні. Якщо тварину з жетоном побачить людина, вона 

зможе одразу зв’язатися з її власником. Для цього необхідно зчитати за допомогою смартфону 

код, який автоматично здійснює перехід на сайт, де показане ім’я, телефон та e-mail власника 

тварини.  
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- функція знайденої тварини або жетону. Якщо людина знаходить тварину без жетону 

або з пошкодженим жетоном, вона може скористатися функцією «Знайшов тварину» на сайті 

Реєстру. Треба лише натиснути кнопку «Знайшов тварину», заповнити основну інформацію 

щодо самої тварини або жетону та відправити її реєстратору. 

- функція загубленої тварини. Якщо власник загубив свого улюбленця, у своєму 

особистому кабінеті він має натиснути кнопку «Розшук». Таким чином, інформація потрапить 

до реєстратора, який розпочне пошук через базу тварин та розмістить повідомлення на 

комунікаційних платформах. 

Реєстр допомагає тому, хто знайде кота чи собаку з жетоном, швидко ідентифікувати 

тварину та напряму зв’язатися з її власником. 

Завдяки нанотехнологіям діапазон використання засобів для лікування тварин можна 

розширити. Ліки, що раніше не були доступні через їх особливість фармацев-тичної дії 

(наприклад, погану розчинність), фармакокінетику (занадто швидке виділен-ня), 

фармакодинаміку (несприятливі побічні ефекти) або терапевтичну відповідь (відсутність 

ефективності дії за конкретних умов), незабаром можна буде використовувати. 

Нанотехнології надають можливості позбутися багатьох цих недоліків і розв’язати проблеми, 

які виникають за потреби традиційної терапії. У короткостроковій перспективі завдяки 

застосуванню нанотехнологій можна буде: постачати в організм ветеринарні препарати і 

вакцини з підвищеною біодоступністю; контролювати адресну доставку ліків - підвищувати 

концентрацію препарату в місцях ураження і знижувати - у здорових тканинах; зменшувати 

токсичність для усього організму і модифікувати фармакокінетику, що зумовлює 

контрольоване виділення з організму. Перспективним є розроблення нанотехнологій, які 

застосовують для профілактики та лікування захворювань тварин з використанням 

цілеспрямованих наноліків з мінімальним побічним впливом на організм. 

Досягнення нанотехнології в розробленні вакцин полягають у використанні нових 

ад’ювантів на основі наночастинок, до яких кріпляться безпечні антигени, утворені з 

синтетичних пептидів і рекомбінантних білків. Такі вакцини ефективніші, не мають побічного 

впливу та безпечні у застосуванні. 
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В Україні впроваджуються нові стандарти у ветеринарії, зокрема, закону «Про 

ветеринарну медицину і благополуччя тварин» (№ 3318), прийнятий 4 лютого 2021 року має 

наблизити законодавство України до актів ЄС, а також впровадити світові стандарти у сфері 

здоров’я і благополуччя тварин. У цьому законі враховані вимоги 10 актів законодавства ЄС. 

Закон визначає правові та організаційні засади здійснення діяльності у сферах забезпечення 

захисту здоров’я та благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва, обігу та 

застосування ветеринарних препаратів, а також обігу побічних продуктів тваринного 

походження [1]. У міністерстві вважають, що нові стандарти у ветеринарії будуть сприяти 

посиленню захисту здоров’я і благополуччя тварин, підвищенню відповідальності за 

порушення законодавства в сфері ветеринарної медицини[1].  

Не дивлячись на те, що закон України «Про ветеринарну медицину та благополуччя 

тварин» набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію 

лише через два роки з дня набрання ним чинності, в прогресивних господарствах України 

велика увага приділяється благополуччю тварин. Хоча останнім часом зустрічається багато 

інформації про скорочення кількості поголів’я та скорочення виробництва молока. Станом на 

1 січня 2021 року кількість великої рогатої худоби зменшилася у всіх типах господарств. 

Всього в Україні утримується майже 2,9 млн. голів великої рогатої худоби, що на 192 тис. 

або 6,2% менше, ніж було на початку січня 2020 року. Через зниження рентабельності 

виробництва багато господарств збувають поголів’я. 

 
Проте, навіть у складних та невизначених у теперішньому світі умовах існують 

підприємства, які ростуть, розвиваються та збільшують об’єми виробництва. Одним з таких 

підприємств Сумщини є компанія «Молоко Вітчизни». На фермах господарства близько 6 

тисяч голів великої рогатої худоби, утримується в умовах, що відповідають світовим 

стандартам та усім ветеринарним вимогам. Умови утримання, сучасне обладнання 

та  постійний ветеринарний контроль на фермах дозволяють розводити здорове поголів’я 

тварин та отримувати якісну продукцію. 

Що ж таке благополуччя тварин і яким чином воно забезпечується в умовах ферм ТОВ 

«Молоко Вітчизни»? Благополуччя тварини - це стан, в якому тварина здатна існувати у 

навколишньому середовищі [3]. Благополуччя тварин передбачає «П'ять свобод» (рис. 1.) [4-
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Рисунок 1. - П'ять свобод  
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6]. Фахівці господарства безперервно дбають про комфорт тварин, їх здоров’я та якість 

молока.  

 
Реконструкція старих приміщень та будівництво нових передбачає свободу тварин від 

голоду та спраги, від дискомфорту та стресу, болю, травм та хвороб, страху та страждання, а 

також свободу у вираженні природної поведінки. Наприклад, у новому телятнику ферми с. 

Мар’ївка підключили нові поїлки, поставили вікна з полікарбонату для гарної вентиляції. 

Тепер в комфортних умовах тут утримується близько 500 голів молодняку різних вікових груп. 

Реконструйований корівник №1, де встановлено новий сучасний молокопровід та 108 поїлок 

для корів. На фермі використовуються новітні системи управління стадом: «ІНТЕСЕЛ 

ОРСЕК», «DeLaval», «Uniform-Agri», «TMR TRAKER». 
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Актуальність напряму досліджень. Прямо чи опосередковано наслідки поширення 

світом вірусу COVID-19 відчувають усі – державна влада, великий і малий бізнес, світова 

спільнота. Сьогодні не можна назвати жодної сфери суспільного життя, яка б не зазнала 

впливу коронавірусної пандемії. Суттєво вплинула пандемія і на ветеринарну медицину та 

окреслила нові вектори розвитку віртуальної ветеринарної допомоги. Людство зіткнулося з 

явищем віртуальної допомоги, яке тісно пов’язане з такими поняттями, як телемедицина та 

телездоров’я. Використання телемедицини при наданні послуг має переваги для клієнтів, 

пацієнтів та лікарів, однак, воно повинно бути фаховим та мати високі стандарти якості, 

незалежно від того, надаються послуги особисто чи за допомогою електронних засобів. Однак, 

використання віртуальної ветеринарної допомоги має також суттєві недоліки та багато 

відкритих запитань. У світі активно використовується надання ветеринарних послуг онлайн – 

телефонні або відео (Skype, WhatsApp) консультації, автономні текстові повідомлення на 

основі додатків, консультації електронною поштою, інтернет-чат-консультації, використання 

додатків для смартфонів та обмін медичними записами. Наприклад, асоціація AVMA 

(American Veterinary Medical Association) та AAHA (American Animal Hospital Association) 

вдосконалюють надання високоякісної віртуальної ветеринарної допомоги [1, с.1]. 

Найважливішим у віртуальній допомозі є взаємовідносини ветеринарний лікар – клієнт – 

пацієнт  (VCPR – veterinarian-client-patient relationship) [1, с. 3]. Ветеринарний лікар може надавати 

загальні поради, але повинен уникати діагностики, прогнозування та лікування пацієнтів у 

тому випадку, якщо вони не надаються в контексті продовження лікування [1, c. 7, 8]. 

Слід зазначити, що надання ветеринарних послуг онлайн – це інструмент, який не має 

на меті замінити практику – він призначений для посилення ефекту від допомоги, яку ви вже 

надаєте [1, c.5].  

Основні результати та їх інтерпритація. Опрацювавши світові дані щодо віртуальної 

ветеринарної допомоги, слід відмітити, що така практика є продовженням ветеринарної 

практики, яка включає будь-яку взаємодію між клієнтом, пацієнтом та лікарем і відбувається 

віддалено, з використанням будь-якої форми технології та з метою надання якісної та 

ефективної допомоги. Телездоров’я – це термін, який відображає всі способи використання 

технологій для дистаційного надання медичної допомоги, освіти або догляду і його можна 

розділити на категорії залежно від того, хто бере участь у спілкуванні. Для спілкування між 

ветеринарними лікарями та власниками тварин існують дві важливі категорії, які 

відрізняються тим, чи встановлені відносини між ветеринаром та клієнтом. Телемедицина має 

на меті проінформувати конкретного пацієнта і є допустимою лише у контексті встановленого 

VCPR [1, 2]. Моделі, що не стосуються конретних клієнтів, передбачають надання загальних 

порад, телемаркетинг та рекламу. Телемедицина – це підкатегорія телездоров’я, яка 

передбачає використання інструменту для електронного обміну медичною інформацією з 

одного сайту на інший для поліпшення клінічного стану здоров’я пацієнта. Приклади 

включають використання Skype, Telegram або мобільного додатку для спілкування з клієнтом 

та візуального спостереження за пацієнтом для подальшого післяопераційного обстеження та 

консультування. Відповідне застосування телемедицини може покращити догляд за 

тваринами, полегшуючи спілкування, діагностику, лікування, обізнаність клієнтів та 

виконуючи інші задачі. Практикуючі лікарі повинні дотримуватися законів та нормативних 

актів держави, яка надала їм ліцензію на здійснення ветеринарної практики. Телемедицина 

може застосовуватися лише в рамках існуючого VCPR, за винятком ситуацій екстреної 
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медичної допомоги, коли можна надавати рекомендації до моменту доставлення пацієнта у 

ветеринарну  клініку [1, 3]. 

Було проведено анкетування серед студентів та професорсько-викладацького складу 

(вік опитуваних  18 – 55 років, n = 100) Одеського державного аграрного університету щодо 

надання ветеринарних послуги онлайн. Опрацювання статистичних даних показало, що 

схвально відноситься до надання таких послуг 75  % опитуваних,  20 % опитуваних не 

підтримують цієї ідеї, 5 % мають сумніви з цього питання. Також 55 % респондентів не мають 

інформації про ветеринарні послуги онлайн, 5 % чули, але ніколи не користувалися такими 

послугами, 5 % особисто користувалися таким сервісом. При цьому 50 % опитаних не 

вважають допомогу, яку отримали онлайн, високоякісною.  45 % вважають отриману 

допомогу кваліфікованою та якісною,  5 % опитаних мають сумніви щодо якості отриманих 

послуг. 

За можливості обирати між ветеринарною допомогою онлайн і звичайним прийомом, 

70 % опитуваних віддали б перевагу звичайному прийому, 10 % - онлайн-консультації, 20 % 

скористалися б онлайн-консультацією, але лише за умови наступного очного відвідування 

лікаря. 

Найбільш привабливими рисами надання ветеринарної допомоги онлайн може бути 

постійна наявність знижок на послуги, аналізи і т.п. (35 %), відсутність необхідності 

добиратися у час пандемії з твариною у громадському транспорті (30 %), можливість звернень 

24 години на добу, в будь-який зручний час (30 %), заощадження витрат на дорогу (5 %). 

Довіряють онлайн-консультації лікаря, але при цьому відносяться до його рекомендацій з 

обережністю 45 % респондентів, 15 %, опитуваних не довіряють онлайн-консультаціям, ні в 

якому разі не скористаються такими послугами 20 % опитуваних. 78 % респондентів вважають 

онлайн-консультації перспективним напрямком ветеринарної медицини, який потребує 

розвивитку, 7 % не вбачають необхідності користуватися такими послугами, 15 % ставляться 

до цієї ідеї байдуже. 

Висновок. Телемедицина – це інструмент практики, а не окрема категорія у рамках 

професії. У результаті опитування встановлено, що всі вікові групи респондентів мають 

потребу в  доступності консультативних послуг онлайн, вибирають зручність та можливість 

зв’язуватися зі своїми ветеринарами за потреби. І в цьому їм допоможе ветеринарна медицина 

онлайн. 
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Ключовий напрям сучасної біотехнології - генна інженерія, що являє собою сукупність 

прийомів, методів і технологій створення рекомбінантних дезоксирибонуклеїнових кислот 

(ДНК), виділення генів із клітин, здійснення маніпуляцій з генами і введення їх в інші 

організми [1, с.13].  

Однією з перспектив застосування генної інженерії є клонування, цей метод полягає в 

одержанні декількох ідентичних організмів шляхом безстатевого (в тому числі вегетативного) 

розмноження [2, с.230]. При цьому клоновані тварини не мають спогадів своїх попередників, 

а являють собою лише їхню генетичну копію. Сукупність таких нащадків-копій, що походять 

від одного організму, називають клоном.  

Новий етап визначається успішним клонуванням першої високоорганізованої 

хребетної тварини білої вівці Доллі, що народилася 5-го липня 1996 року. Створили її 

шотландські вчені Ян Вілмут та Кіт Кемпбелл з клітини іншого дорослого організму за 

допомогою технології пересадки ядер соматичних клітин. Соматичну клітину, взяту з вимені 

померлої за три роки до того вівці, з'єднали зі статевою клітиною іншої (ооцитом). Власний 

генетичний матеріал останньої видалили, унаслідок чого яйцеклітина, що сформувалася, 

містила генетичний матеріал лише першої вівці. Виносила плід третя вівця, яка й стала для 

Доллі сурогатною матір'ю.  

У грудні 2020 року американським вченим вперше вдалося успішно клонувати 

чорноного тхора. Клонування вдалося провести за допомогою заморожених генів тварини, яка 

померла більше 30 років тому. Тоді тканини потрапили в кріобанк Zoo Global в Сан-Дієго. 

Народжений 10 грудня тхір став клоном самки, яка померла в 1988 році. Сурогатною матір'ю 

для клонованого цуценя стала самка домашнього тхора [3]. 

Розроблено два шляхи клонування: 1.  Перенесення ядра клітини суб'єкта, якого хочуть 

клонувати. Ядро вводять у запліднену або незапліднену яйцеклітину після видалення або 

нейтралізації існуючого в ній ядра. Така техніка передбачає два моменти: видалення ядра із 

яйцеклітини або одноклітинного ембріону (зиготи) і злиття клітини, з якої береться ядро, з 

указаною яйцеклітиною або одноклітинним ембріоном завдяки електричному шоку, що 

використовується для того, щоб привести в дію процес ділення нового отриманого індивіда, 

якого потім переносять у матку сурогатної матері; 2.  Розщеплення ембріонів, тобто штучне 

проведення природного процесу формування ідентичних близнюків (або монозигот), який 

полягає у мікрохірургічному поділі ембріональних клітин на перших стадіях їхнього розвитку 

(до 14 днів після запліднення) на два або більше ідентичних ембріонів. Після цього розділені 

організми здатні незалежно розвиватися завдяки клітинній поліпотенції [4].  

Найбільш важливим фактом, який визначає успішність клонування, в теперішній час 

вважають тип клітин донорів і походження тканини, синхронізацію стадії клітинного циклу 

клітин-донорів, ступінь диференціювання, умови культивування, здатність до проліферації , 

хромосомної стабільності і епігенетичний статус клітин [5]. 

На протязі останніх 15 років в світі отримані клони  різних видів тварин: свиней, корів, 

собак, кішок, мишей, щурів, кролів, коней, мулів, верблюдів, кіз, оленів і риб, і весь цей час 

незмінно  підіймається питання морального, етичного, медичного і законодавчого характеру, 

пов'язаних з застосуванням методу. 

Незважаючи на істотні обмеження щодо застосування біотехнологій у сільському 

господарстві України, держава намагається не відставати у розвитку біотехнологій від 

провідних країн світу. Саме тому спільним наказом Мінагрополітики та Української академії 

аграрних наук від 24 жовтня 2001 р. затверджено Програму «Сільськогосподарська 
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біотехнологія - 2001-2005 роки». Програма передбачає прискорений розвиток в Україні 

аграрних біотехиологій генної та клітинної інженерії, зокрема, клонування тварин і рослин, 

виведення трансгенних порід тварин і сортів рослин, генетично модифікованих організмів, 

тварин-біореакторів, захисних штамів мікроорганізмів тощо [6].  

Науковцями Інституту зоотехніки (Польща) та Інституту розведення і генетики тварин 

Національної академії аграрних наук України удосконалено технологію клонування ембріонів 

кролів. Перспективи клонування ембріонів кролів пов’язані з використанням їх у міжвидовому 

клонуванні. Так у дослідженнях з вивчення успадкування мітохондріальної ДНК клітин-

донорів панди великої, макаки резус, верблюда та антилопи, гірського козла використані як 

клітини реципієнти ооцити кролів. Також з клітин внутрішньої клітинної маси бластоцист, які 

сформувалися внаслідок реконструкції оопластів кроля з ядрами фібробластів шкіри людини, 

були одержані лінії первинних зародкових клітин людини. Біотехнологами Інституту 

розведення і генетики тварин НААН України розроблено методику одержання in vitro 

дозрілих яйцеклітин кролів. Ці дослідження забезпечили вивчення генетичних 

закономірностей проходження мейозу поза організмом та формування ембріонів in vitro. За 

умови використання епідидимальних сперматозоїдів для запліднення дозрілих поза 

організмом яйцеклітин кролів рівень формування ембріонів (84,2 %) дає змогу додатково 

використовувати генетичний потенціал тварин та удосконалювати вітчизняні біотехнологічні 

методи у тваринництві [7]. 

Клонування домашніх тварин на замовлення зараз пропонують компанії в США і 

Південній Кореї. В 2019 році китайська компанія Sinogene Biotechnology Company анонсувала 

послугу із клонування котів, собак та навіть коней. В Китаї клонування також широко 

використовують для збільшення кількості рогатої худоби. 

За допомогою клонування людство може  повернути до життя види тварин, які вимерли 

(наприклад, мамонтів), або зберегти існуючі популяції тварин, які стоять на межі вимирання, 

а також з вигодою для медицини та сільського господарства. Що стосується України, то 

впровадження ферм для клонування сільськогосподарських тварин є віддаленою 

перспективою. У більшості країн Європи клонування, навіть вимираючих тварин, заборонено 

через проблему етичності.  
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Останніми роками світова аквакультура активно розвивається, неухильно збільшуючи 

свою частку в загальному виробництві гідробіонтів, у тому числі – ракоподібних [3; 4]. Для 

максимально ефективного культивування необхідний моніторинг водного середовища, 

збалансованої годівлі, вчасного сортування, оптимальних умов укриття, проведення 

профілактичних заходів [1; 2]. 

Ключові слова: Cherax quadricarinatus, акваріальний комплекс, умови утримання, 

годівля, приріст, динаміка кількості. 

Мета роботи полягала у порівняльному моніторингу умов утримання та годівлі Cherax 

quadricarinatus та підборі оптимальних умов укриття, водного середовища та раціону з метою 

запобігання канібалізму. 

Досліди було виконано у акваріальному комплексі Білоцерківського НАУ в період з 

10.08.2020 по 02.11.2020 включно. Період контролю – кожна 21 доба. Наповненість дослідів 

включала басейни з різними умовами утримання. Якість води за основними показниками щодо 

утримання австралійських червоноклешневих раків [1] відповідала нормам. Годівля 

проходила за використання корму для акваріумних риб Ancistrus menu та вітамінно-

мінерального комплексу «Ганаміновіт». 

Результати загальної довжини, маси та кількості досліджуваних об’єктів за 

використання Ancistrus menu із додаванням вітамінно-мінерального комплексу «Ганаміновіт» 

та зміні умов утримання представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати загальної довжини, маси та кількості досліджуваних об’єктів  
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БАСЕЙН № 1 

Умови утримання: укриття, таблетований корм + ганаміновіт, водопровідна вода + сухе 

листя 

3,15 2,58 10 4,12 3,5 10 5,09 4,43 10 6,05 5,41 9 7,05 6,41 9 

БАСЕЙН № 2 

Умови утримання: без укриття, таблетований корм + ганаміновіт, водопровідна вода + 

сухе листя 

3,11 2,55 10 4,01 3,47 8 4,88 4,38 6 5,62 5,32 4 6,56 6,33 3 

БАСЕЙН № 3 

Умови утримання: рослини, таблетований корм + ганаміновіт, водопровідна вода  

3,1 2,52 10 3,98 3,45 8 4,98 4,34 7 5,86 5,73 6 6,78 6,64 5 

Примітки: *ЗД – загальна довжина; *К – кількість 

mailto:denysenko0106@gmail.com
mailto:gnatbc@ukr.net
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Використання таблетованого корму з додаванням вітамінно-мінерального комплексу 

«Ганаміновіт» сприяє темпу росту раків та збільшення їх маси. У басейні № 3 досліду маса 

риби є найвищою (6,64 г). Укриття (ПВХ), сприяє досить високому відсотку виживаності у 

басейні №1 – 90% у порівнянні з басейном №2  –  30%.  

Приріст загальної довжини, см та приріст маси, г відображено на рис. 1.  

Динаміка кількості червоноклешневого рака Cherax quadricarinatus (Von Martens, 1868) 

представлено на рис. 2. 

 

  
Рис. 1. Приріст загальної довжини, см та 

приріст маси, г 

Рис. 2. Динаміка кількості 

червоноклешневого рака Cherax 

quadricarinatus 
 

Отже, у результаті моніторингу чинників, що формують оптимальні умови утримання 

Cherax quadricarinatus (Von Martens, 1868) в експериментальних умовах нами встановлено, що 

підрощення даного потребує умов, зокрема певної форми укриття (ПВХ), додаванням 

дубильних речовин до води (сухого дубового листя) та використання збалансованого корму із 

додаванням вітамінно-мінерального комплексу «Ганаміновіт». Важливим аспектом є 

використанняводопровідної води, яка за своїми показниками відповідає умовам утримання, 

нормальному росту (линька) та розвитку Cherax quadricarinatus.  
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Угода про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС) відкриває для України широкі 

можливості для розвитку економіки в тому числі галузі тваринництва. Кінцевою метою такої 

співпраці є вихід тваринницької продукції українських підприємств на Європейський ринок. 

Важливою складовою угоди про асоціацію є врегулювання законодавства у сфері добробуту 

продуктивних тварин. В Україні на сьогодні немає чіткої системи напрацювання, аналізу та 

застосування відповідних правових норм. Створення такої системи є важливою умовою 

економічного розвитку тваринницької галузі, підвищення якості та безпеки тваринницької 

продукції. 

Метою наших досліджень було вивчити стан та перспективи гармонізації 

законодавства ЄС та України у сфері благополуччя продуктивних тварин та вплив таких змін 

на деонтологію професії лікаря ветеринарної медицини. 

Матеріал і методи роботи. На основі аналізу законодавчих актів України та даних 

наукової літератури проведена оцінка законодавчого забезпечення благополуччя 

продуктивних тварин в Україні та  впливу таких змін на деонтологію професії лікаря 

ветеринарної медицини. 

Результати досліджень. В останній редакції «Закону про ветеринарну медицину» [1] 

(лютий, 2021 року), в розділі VI, окреслені основні засади забезпечення благополуччя 

продуктивних тварин. Згідно Закону  забезпечення благополуччя тварин означає задоволення 

фізіологічних та етологічних потреб тварин шляхом створення належних умов для їх 

розведення, утримання та транспортування, включаючи систематичний догляд, належне 

годування, поїння та гуманне поводження з тваринами, що виключає страх, біль і страждання 

та забезпечує свободу прояву твариною типової для її виду поведінки. За таких умов головним 

обов’язком  лікаря ветеринарної медицини стає організація і проведення не стільки 

лікувальних, а головним чином профілактичних заходів.  

Імплементація принципів благополуччя тварин змінює деонтологічні підходи до 

роботи лікаря ветеринарної медицини у продуктивному тваринництві. Впровадження 

досягнень сучасної науки призвели до появи тварин з потенційно високою продуктивністю та 

впровадження технологій за яких організм тварин використовується на межі своїх 

фізіологічних можливостей. В таких умовах забезпечення високого рівня благополуччя тварин 

та комфортних умов їх утримання набувають критичного значення. За низького рівня 

благополуччя тварини знаходяться в умовах зі значним впливом стресових факторів - 

скупченість, раннє відлучення, надлишкове тепло або холод, змішування, виробничі шуми, 

обмеження в годівлі та вільних рухах тощо.  Всі вони негативно впливають на імунну систему 

тварин, сприяють підвищенню рівня їх захворюваності, зменшення продуктивності та 

погіршення якості продукції тваринного походження. 

Тушер M. та співавт. [2] довели, що перебування свиноматок в стресових умовах в 

останній період супоросності негативно впливає на розвиток імунної системи поросят. 

Значимо збільшується смертність та захворюваність новонароджених тварин, знижується їх 

продуктивність. Негативний вплив стресових факторів на організм свиноматок та їх потомства 

підтверджується результатами досліджень багатьох інших авторів [3-6]. 

Також встановлено порушення росту і розвитку поросят за впливу стресових факторів 

в постнатальний період. Зокрема, погіршення показників захворюваності та продуктивності 
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новонароджених тварин відмічали за обмеження вільного доступу до питної води [7], низької 

швидкості (70 мл/хв проти 700 мл/хв) виділення води з напувалок  [8], тривалого (більше 4-7 

днів) обмеження рухливості свиноматок [9, 10] тощо. Стресовими факторами для свиней 

різного віку є рання соціальна ізоляція [11],  менші площа утримання та кількість 

підстилкового матеріалу [12], змішування поросят без попереднього знайомства та з різною 

живою вагою [13], комбінований вплив технологічних прийомів (сточування зубів та 

обрізання хвоста, біркування, кастрація, ін’єкції препаратів тощо). 

Результати досліджень проведених в Білоцерківському НАУ вказують на те, що на 

високопродуктивних молочних фермах використання раціонів з високим вмістом 

концентратів та дефіцитом грубих кормів викликає порушення обміну речовин та розвиток 

множинної внутрішньої патології (ацидоз, кетоз, міокардіо- та остеодистрофія) [14],  

прив’язне утримання на твердих підлогах з обмеженою кількістю підстилкового матеріалу 

призводить до скорочення часу відпочинку корів, збільшення кількості періодів відпочинку 

протягом доби і підвищення, у зв’язку з цим, рівня захворюваності корів у ділянці пальців [15]. 

Це свідчить про те, що за інтенсифікації молочного тваринництва знижується рівень 

благополуччя корів, що підвищує їх схильність до різних захворювань. При цьому 

забезпечення комфортних умов утримання є важливою умовою профілактики захворювань у 

корів [16]. 

На сьогодні, в Україні, виробники тваринницької продукції недостатньо надають уваги 

забезпеченню високого рівня благополуччя тварин. Тому для нас звичною є постійна 

присутність, навіть на сучасних свинарських та молочних фермах, одного чи навіть кількох 

лікарів ветеринарної медицини. В той час як у країнах з розвинутим законодавством у царині 

благополуччя продуктивних тварин ветеринарний лікар, зазвичай, відвідує молочну ферму 

один раз на 1-2 тижні, а свиноферму – один раз на 1-3 місяці. 

Висновки. Вважаємо, що адаптація законодавства щодо благополуччя продуктивних 

тварин до вимог ЄС є важливою ланкою розвитку тваринництва в Україні. Програма дій для 

впровадження нових стандартів має включати внесення змін в освітні програми підготовки 

лікарів ветеринарної медицини направлених на поглиблення вивчення значення благополуччя, 

комфорту та поведінки тварин у забезпеченні здоров’я продуктивних тварин.  
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Життєздатність організму неможлива без нормального функціонування всіх його 

систем, в тому числі і імунної, яка забезпечує підтримання гомеостазу і тим самим існування 

організму в зовнішньому середовищі. 

Імунна система сформувалася в процесі еволюції для забезпечення захисту організму 

від зовнішньої і внутрішньої біологічної агресії і відіграє важливу роль у підтриманні 

генетичної сталості його внутрішнього середовища [4]. 

Розрізняють 2 види імунного захисту - природний (вроджений, неспецифічний) та 

набутий (адаптивний, специфічний) [3]. 

Природний - еволюційно значно давніший і притаманний багатьом живим організмам, 

зокрема рослинам, комахам і навіть бактеріям, які мають захисні механізми проти вірусів-

бактеріофагів. Набутий імунний захист притаманний лише вищим тваринам - хордовим, 

досягає найскладнішої організації саме у теплокровних (ссавців і птахів). Природний імунний 

захист, який діє, насамперед, проти патогенів, забезпечують декілька рівнів захисту. Перший 

- шкіра і слизові оболонки, які, крім бар’єрної функції, мають здатність до активного знищення 

більшості патогенів. Слиз і вії на слизових верхніх дихальних шляхів і бронхів, механічно 

видаляють бактерії. Другий рівень природного захисту - макромолекули (насамперед, ензими 

або їхні інгібітори) у біологічних рідинах організму, що руйнують чужорідні мікроорганізми. 

Патогени, що уникли перших двох рівнів захисту і почали розмножуватися, можуть 

бути знешкоджені клітинами природного імунітету, до яких належать клітини-фагоцити 

(макрофаги, нейтрофіли, еозинофіли), дендритні клітини, базофіли, тучні клітини та природні 

клітини-кілери, всі вони становлять третій рівень захисту [1]. 

Існуючий метод оцінки нормального стану імунної системи базується на очевидному 

припущенні, що у клінічно здорових тварин імунна система в нормі, а у хворих гострими чи 

хронічними інфекціями - патологічна. При цьому не завжди явно припускається, що чим більш 

активний імунний захист, чим повніше та ефективніше організм захищається від інфекцій, тим 

краще та точніше він відповідає нормі. 

Традиційне визначення норми імунного захисту базується на понятті «імунний статус». 

Цей підхід базується на виборі деяких характеристик стану імунної системи (наприклад, 

кількості в крові лімфоцитів різних субпопуляцій, імуноглобулінів різних класів тощо). 

Оцінка таких характеристик у певної однорідної групи клінічно здорових тварин дозволяє 

визначити середні величини та можливі відхилення. Ці величини можна вважати параметрами 

нормального стану імунітету, нормального в тому розумінні, що вони спостерігаються у 

клінічно здорових тварин. Такий стан імунної системи можна вважати нормальним, оскільки 

він близький до середніх значень у виборці, а саме визначення норми імунітету - назвати 

статистичним [2]. 

Отже, можна стверджувати, що інфекційні хвороби суттєво впливали на 

пристосованість тварин протягом еволюції і природний відбір повинен був би привести до 

посилення імунного захисту та виключення цього негативного фактора. Однак цього не 

відбулося, і інфекції продовжують відігравати важливу роль в житті тварин. 

Зміни вираженості ознак і властивостей тварин погоджені між собою: при посиленні 

однієї ознаки вираженність іншої знижується. Тому посилення імунітету може привести до 

зниження активності систем відповідальних за життєзабезпечення та репродукцію. 
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Можна привести приклад взаємозв’язку між затратами на імунітет і репродукцією: 

чайка, що гніздиться в колонії, відкладає в середньому менше яєць та має більш потужну 

імунну систему порівняно з такими ж чайками, які гніздяться ізольовано. В колонії чайки 

краще захищають яйця від хижаків, але внаслідок більшої скупченості більш схильні до 

інфекцій [2]. 

Кількість ресурсів, яка виділяється на імунний захист, в певній мірі визначається 

компромісом між потребами різних систем організму та залежить від умов середовища. Цей 

компроміс досягається в результаті роботи двох механізмів: 

- еволюційної адаптації, що діє протягом поколінь; 

- фізіологічної адаптації, що діє протягом життя тварин. 

Встановлено, що більшість особин в популяції мають близьку пристосованість, 

оскільки слабо пристосовані залишають менше нащадків, а число більш пристосованих 

переважає. Тому тварини з виділенням ресурсів на імунну систему, близьким до 

оптимального, складають більшість популяції і такий стан імунітету є нормою. 

Особливого значення набуває оцінка змін фізіологічних норм імунної системи залежно 

від частоти інфікування та патогенності збудників. Збільшення частоти інфекції та тяжкості 

хвороби збільшує витрати на лікування та профілактику, збільшене інфекційне навантаження 

викликає зростання активності захисту і, відповідно, затрат в період хвороби [3]. 

На ветеринарній клініці нашого навчального закладу проводяться заходи щодо 

покращення імунітету у тварин. 

1) Слідкуємо за режимом годівлі, якістю кормів та підтримки збалансованого 

харчування, яке поновлює баланс вітамінів і тим самим підвищує імунітет. 

2) Інтенсивність інвазії деякими паразитами призводить до зниження імунітету у 

тварин. Саме тому, надзвичайно важливо проводити протипаразитарні заходи з урахуванням 

плану дегельмінтизації та дезакаризації. 

3) Це вакцинація. Проводимо вакцинацію корів, свиней, овець проти сибірської виразки 

зі штаму «СБ», собак, котів та кролів антирабічною вакциною «Рабістар». Вона допомагає 

організму тварин виробляти імунітет до певних збудників. Для ранньої діагностики 

туберкульозу у корів, використовують туберкулінізацію. Якість роботи імунітету суттєво 

впливає на тривалість життя, репродуктивну функцію та пристосованість тварин, а також 

нівелюється негативний вплив інфекційних захворювань. 

Висновки: 

1. Стан та стабільність імунного захисту тварин залежить від багатьох факторів: віку, 

статі, умов годівлі, утримання тварин, частоти захворювань. 

2. Використання вакцинації та туберкулінізації сприяє захисту тварин від інфекційних 

захворювань на ветеринарній клініці НКДДАЕУ. 
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На сьогоднішній день у ветеринарній медицині використовують більше 50% препаратів 

на хімічній основі. Це не є добре тому, що лікуючи сільськогосподарську тварину цими 

ліками, ми ризикуємо отримати продукти харчування вже з деяким 

відсотком хімічних препаратів. З метою захисту здоров’я людини від шкідливого впливу 

залишків ветеринарних препаратів, які можуть міститься в продуктах тваринного походження, 

почали розробляти біопрепарати [2]. 

Ветеринарні біопрепарати - засоби, які використовують для лікування, профілактики 

та діагностики інфекційних хвороб, а також для підвищення продуктивності тварин. Їх 

виготовляють із мікроорганізмів та продуктів їхньої життєдіяльності, а також із органів і 

тканин тварин. Кількість біопрепаратів постійно зростає, тому спеціалісту потрібно добре 

знати походження кожного препарату і механізм його дії на організм для запобігання 

ускладненню перебігу інфекційного процесу та порушенню реактивностіорганізму. Головною 

дією біопрепаратів на організм є вплив на імунну систему. Використовуючи біологічні засоби, 

можна коректувати реактивність організму відповідно до інфекційного агента, або визначати 

його стан на цій стадії епізоотичного процесу [1, 4]. 

Вакцини — засоби активної імунопрофілактики заразних хвороб, основу яких 

становлять протективні антигени живого (антигени зі збудників, які реплікуються), вбитого 

корпускулярного збудника або окремі антигенні субстанції в ізольованій, розчинній формі [4].  

Залежно від кількості антигенів, що містяться у вакцині, розрізняють: моновакцини 

(проти сибірки великої рогатої худоби, бешихи свиней тощо); дивакцини (проти 

ентеротоксемії й брадзоту овець тощо); полівакцини (полівалентні), до складу яких входять 

кілька антигенів збудників різних захворювань (полівалентні вакцини для собак, які містять 

антигени чуми, парвовірусного ентериту, гепатиту, парагрипу, сказу, лептоспірозу тощо). 

Живі атенуйовані вакцини. Їх виготовляють із атенуйованих слабовірулентних штамів 

бактерій або вірусів, не здатних спричинити захворювання, але вони розмножуються в 

організмі щепленої тварини («доброякісний інфекційний процес»), зумовлюючи розвиток 

передусім клітинного і гуморального імунітету [5]. 

Інактивовані (вбиті) вакцини готують або з цілих вірулентних організмів, вбитих 

фізичними чи хімічними методами, або з токсичних продуктів, інактивованих до 

стану анатоксинів. При виготовленні вакцин мікроорганізми інактивують ультрафіолетовим, 

гамма-випромінюванням; формальдегідом, гліцидальдегідом і глутаровим альдегідом, бета-

пропіолактоном, азиридинами (димером етиленіміну, брометиліміном гідробромідом) тощо 

[3]. 

Для підвищення імуногенної активності бактеріальних і вірусних вакцин, зменшення 

кратності вакцинації використовують різні ад’юванти. Ад’ювант (лат. Adjuvans — той, що 

допомагає, сприяє) — речовина, яка неспецифічно посилює імунну відповідь на антигени. За 

походженням ад’юванти розподіляють на: 1) масляні (олійні для рослинних, масляні для 

синтетичних); 2) мінеральні (мінеральні колоїди, розчинні сполуки, кристалоїди); 3) рослинні 

(сапоніни) та ін [1, 4]. 

Сироватки лікувально-профілактичні. До них належать сироватки реконвалесцентів 

(тварин, що перехворіли на інфекційні захворювання) та гіперімунні сироватки, що містять 

високоспецифічні антитіла до антигенів. Гіперімунні сироватки готують шляхом 

гіперімунізації тварин — багаторазовим уведенням тваринам антигену з нарощуванням 



213 

кількості до досягнення максимального імунізуючого подразнення, яке виявляється 

накопиченням у крові значної кількості антитіл [1]. 

Біостимулятори. Це речовини, що активізують функції організму в цілому або окремі 

його системи. Використовують їх для підвищення резистентності організму тварин і 

стимуляції росту та відгодівлі. За походженням розрізняють рослинні (антибіотики та 

препарати за Філатовим), тваринні, штучні групи препаратів [4]. 

Діагностичні препарати. Використовують для виявлення інфікованих тварин і птиці, 

щоб якомога раніше ізолювати їх із гурту і таким чином запобігти поширенню інфекційної 

хвороби. До діагностичних біопрепаратів, які використовують безпосередньо в господарствах, 

відносять алергени, деякі антигени та препарати для лабораторної діагностики хвороби [1, 4]. 

Використання біопрепаратів, особливо вакцин — дуже відповідальна ланка 

ветеринарної медицини. Використовувати можна лише біопрепарати, виготовлені на 

біофабриках (біокомбінатах) і ті, що проходять державний контроль. Допускається 

використання біопрепаратів, виготовлених науково-дослідними установами, лабораторіями за 

умов наявності настанови щодо їх застосування, затвердженої Державним департаментом 

ветеринарної медицини. Проводити щеплення дозволяється лише лікарям ветеринарної 

медицини або фельдшерам [1]. 

В коледжі ми застосовуємо для щеплення  моновакцини і полівакцини. Для щеплення 

собак проти сказу і лептоспірозу - полівакцину «Нобівак», моновакцину «Biocan». 

Моновакцину «Rabisin» використовуємо для щеплення собак,кішок , овець та ВРХ проти 

сказу. Моновакцину «Дефенсор» - для собак й кішок проти сказу. Для щеплення жуйних і 

м‘ясоїдних тварин проти сказу – моновакцина «Рабістар». Для щеплення свиней проти 

хвороби Тешена використовуємо моновакцину «Суімун Тешен». 

Найважливішою перевагою таких препаратів є відсутність кумуляції в організмі, що є 

фундаментальною основою екобезпечних лікарських засобів. 

Висновки: 

Створення нових препаратів на основі біоінформаційних методик дадуть можливість: 

- суттєво знизити негативний вплив екологічних факторів на організм тварин; 

- підвищити імунітет тварин; 

- створити екологобезпечні, не кумулятивні препарати для лікування складних хворіб 

різної етіології; 
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Проблема лідерства і керівництва є однією з кардинальних проблем психології 

управління, що мала різне розуміння і тлумачення впродовж її розвитку як самостійної 

наукової галузі. Поняття «керівництва» і «лідерства» не ідентичні. Керівництво більшою 

мірою є соціально-адміністративною характеристикою управління людьми, перш за все у 

розподілі ролей управління і підпорядкування. Керівництво заснова-не на принципах 

правових стосунків, соціального контролю і застосування дисци-плінарної практики. 

Лідерство - психо-логічна характеристика поведінки певних членів групи. Лідерство є 

процесом психологічного впливу однієї людини на інших при їх сумісній життєдіяльності, 

який здійснюється на основі сприйнят-тя, наслідування, навіювання, розуміння один одного. 

Лідерство засноване на принципах вільного спілкування, взаєморозуміння і добровільності 

підпоряд-кування [1]. 

Відмінності між керівництвом та лідерством виявляються у таких аспектах [1]: 

− керівника призначають офіційно, а лідер формується; 

− керівникові закон надає певні права та обов'язки, а лідер може їх не мати; 

− керівник, на відміну від лідера, несе відповідальність перед законом за стан 

справ у групі; 

− керівництво є явищем більш стабільним, аніж лідерство (висунення лідера 

залежить від настрою групи). 

Соціально прийнятним і ефективним в сучасних умовах є керівництво людьми, 

здійснюване у формі лідерства. У ідеалі ці дві ролі виконує одна і та ж людина, але так, на 

жаль, буває не завжди. 

Керівника-лідера характеризує: здатність сприймати загальні потреби і проблеми 

керованого колективу; здатність бути організатором спільної діяльності; чуйність і 

проникливість, довіра до людей; представницькі схильності; емоційно-психологічна дія; 

оптимізм [2]. 

На мою думку аграрна сфера є престижною, але в той же час дуже ризикованою. У 

сільському господарстві земля є головним засобом виробництва. На відміну від інших засобів 

виробництва, за умов правильного використання вона постійно відновлює свою родючість і 

якісно поліпшується. Природна родючість землі в різних кліматичних умовах різна. Тому в 

землеробстві праця однакової кваліфікації, фондоозброєності і складності дає різні результати, 

які залежать від природних умов. Тобто продуктивність праці тут великою мірою залежить від 

природних чинників. Сфера, що викликає інтерес в інвесторів, - земельні ресурси, навколо 

яких виникла дуже непроста ситуація. З одного боку, зарубіжний інвестор, що очікує вільного 

продажу землі, з іншого - представники національного бізнесу й влади, які вже акумулювали 

необхідний капітал. Тому завдання полягає в тому, щоб залучити надійного інвестора в 

аграрний сектор у період дії мораторію на продаж землі. Оскільки традиційні підходи себе не 

виправдали, є сенс розглянути їхній потенціал. 
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В організації (на виробництві, в установі, фірмі тощо) існує чіткий розподіл 

управлінських відносин, за яким одні керують, інші виконують і підпорядковуються 

керівництву. Найчастіше суб'єктом управління є керівник або колективний суб'єкт управління 

(рада засновників, наглядова рада, рада директорів тощо).  

Ефективність роботи колективу залежить не лише від сформованих у ньому стосунків, 

що забезпечують успішну взаємодію людей у процесі спільної роботи, а й від того, яким чином 

спрямовується їх діяльність, які форми впливу використовують для того, щоб спонукати 

людей до продуктивної праці. Ці питання належать до компетенції керівника.. Оптимальним 

варіантом є трансформація лідерства в керівництво,  а керівника в  лідера. В іншому разі є 

ймовірність виникнення конфлікту інтересів між офіційно призначеним керівником і 

неформальним лідером, що негативно вплине на результативність роботи колективу та 

психологічний мікроклімат в ньому.  

Між керівництвом і лідерством є схожість і відмінності. Із психологічної точки зору 

керівництво є процесом соціально-психологічного впливу, коли індивід свідомо впливає на 

інших з метою структурувати дії та відносини у групі, організації. Лідерство  виявляється у 

вмінні пробудити у співробітників мрію, до якої вони прагнутимуть наблизитися, “вдихнути” 

в них необхідну для цього енергію. Порівняльна характеристика керівника і лідера подана в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 Порівняльна характеристика керівника і лідера 

Ознака для аналізу Керівник Лідер 

Статус Офіційний Офіційний  та (або) неформальний 

Методи роботи Використання владних 

повноважень 

Мотивація власним прикладом 

Ставлення  до 

колективу 

Як до підлеглих  Як до рівних (партнерське) 

Вплив на колектив З моменту призначення  В процесі формування довіри і 

визнання колективом 

Відношення колективу Формальний авторитет Особистий авторитет 

Прийняття рішень Виступає як зовнішня сила Перетворює колектив в єдину 

команду 

 

Лідер і керівник мають справу з однопорядковим типом проблем, а саме – вони повинні 

стимулювати групу, націлювати її на вирішення певних задач. В психологічних 

характеристиках їх діяльності є багато спільних рис.  

Керівника, який досяг влади лише завдяки своїй посаді і керує людьми винятково з цих 

позицій, відносять до формальних лідерів. Його влада поширюється переважно на виробничі 

відносини і здійснюється за схемою «начальник — підлеглий» (він має владу над підлеглими, 

оскільки вони залежать від нього у питаннях розподілу завдань, нарахування заробітної плати, 

просування по службі тощо). [2, c.80] 

Лідерство підсилює керівні дії менеджера у таких сферах, як визначення цілей, 

координація зусиль підлеглих, оцінка результатів їхньої роботи, мотивування діяльності 

(через власний приклад, рішучість, впевненість, уміння вести за собою тощо), відстоювання 

інтересів групи за її межами, визначення перспектив її розвитку тощо.  
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Для того щоб керівника вважали лідером колективу, він повинен володіти певними 

якостями: 

- діловими (компетентність, економічне мислення, знання основ науки управління); 

- організаторськими (контактність, психологічний такт, емоційно-вольова 

стриманість); 

- особовими (енергійність, ініціативність, вимогливість, рішучість, оптимізм); 

- морально-політичними (відданість інтересам держави, трудового колективу, 

інтелігентність, широке коло захоплень). [1, c.230] 

Важливими характеристиками керівника-лідера є його висока інтелектуальна та 

емоційно-вольова стресостійкість. Інтелектуальна означає бажання набувати нових знань, 

прагнути до них. Емоційно-вольова стресостійкість характеризує здатність приймати 

компетентні рішення в умовах нестачі інформації, дефіциту часу, ділових протиріч і власних 

конфліктів. 

Перераховані властивості створюють авторитет керівника, його модель, приклад якої 

може бути таким: 

- уміння організовувати діяльність колективу з дотриманням вимог господарського, 

адміністративного й трудового права; 

- націлювати колектив на все нове, прогресивне; 

- користуватися владою в керівництві колективом так, щоб інтереси підприємства та 

особистості інтереси працюючих забезпечувалися однаковою мірою; 

- контролювати свої вчинки й володіти власними емоціями; 

- намагатися бути справедливим і доброзичливим; 

- чітко виконувати обіцянки, дані колективу чи окремим працівникам. [1, c.212] 

Найбільшої ефективності у своїй діяльності досягають ті колективи, де керівник є 

одночасно лідером. Він повинен уміти впливати на колектив, а не протиставляти себе 

підлеглим  і боротися з ними.  

Вміння надихати своїми ідеями прямо залежить від ступеня емоційної підтримки. 

Успішні лідери приводять у рух людей за допомогою емоцій, і якщо ви вмієте керувати 

емоціями позитивно, то люди навколо вас починають працювати з захопленням, 

демонструючи свої вищі якості. 

Лідерські компетенції належать до сфери керівництва та управління людьми. Вони 

відображають здатність людини розпоряджатися власною владою, спрямовувати діяльність 

підлеглих у певне русло, надавати підлеглим підтримку, виявляти до них участь і наділяти їх 

повноваженнями. Крім цього, лідерські компетенції припускають наявність у керівника 

здатності створювати у підлеглих направленість на загальне завдання, уміння працювати з 

різнорідним колективом, підтримувати творчу активність підлеглих і формувати в організації 

почуття спільності, створювати команду і т.п. Прояв лідерських компетенцій багатоплановий. 

Таким чином, владні позиції керівника зміцнюються, якщо він, окрім формальних 

підстав керувати, отримає визнання своїх підлеглих як лідер завдяки особистим якостям – 

компетентності, рішучості, цілеспрямованості, енергійності, вмінню пробуджувати ентузіазм 

у інших тощо. Ідеальним з позиції інтересів організації (тобто для досягнення більшої сили 

впливу на її членів, а значить більшої ефективності управління) вважається поєднання 

формальних і неформальних основ влади. 
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Глобальні соціальні зміни сучасного світу вимагають від молоді вміння адаптуватися 

до нових умов і, що більш важливо, здатності включатися в життя на рівні суб’єкта соціальних 

змін. 

Сучасне суспільство потребує компетентних активних фахівців, здатних швидко й 

уміло визначати цілі власної діяльності, прогнозувати досягнення, долати труднощі, будувати 

взаємини з людьми, працювати в команді, тобто повною мірою проявляти свій творчий 

потенціал і лідерські властивості особистості. 

Спостерігаємо необхідність у вихованні професійно компетентного, мобільного, 

конкурентоспроможного молодого фахівця. Потрібні нові гуманістично орієнтовані молоді 

лідери, здатні до продуктивного співробітництва, продукування неординарних ідей, готові до 

прийняття рішень і несення відповідальності за себе та свою діяльність. Отже, важливість 

розвитку лідерських якостей студентської молоді в наш час є беззаперечною. Лідерська 

позиція характеризується відповідальним ставленням до себе, інших членів групи, природи, 

світу; готовністю взяти на себе відповідальність при розв'язанні проблемних ситуацій.  

Формування лідера - одна з граней формування національної еліти. Лідерство — це 

вибір, а не посада. Лідерська обдарованість полягає в умінні  бачити і  використовувати  

особливості індивідуальності іншої людини, її особистісні  і інтелектуальні ресурси. 

У психології та соціології лідерство визначається приблизно однаково, як певний вид 

соціального впливу в групі з метою досягнення загальних цілей. Відповідно, лідер — людина, 

яка має цей вплив. У найпростішому форматі лідерство представлено в тваринному світі: в 

кожній зграї є вожак, який забезпечує їй безпеку і веде за собою. У людському світі все трохи 

складніше. 

Тобто, лідер — людина, яка грає в групі ключову роль, є для її членів авторитетом і 

вектором руху. При цьому він виникає саме по запиту групи, на основі створюваних нею 

очікувань. Лідер не може бути чимось зовнішнім або чужим по відношенню до своєї групи. 

Він — її невід'ємна частина, яку вона сформувала і вибрала сама. Він забезпечує досягнення 

як спільної мети, так і задоволення особистих потреб учасників спільноти. Поки це працює, 

поки лідер і отримує належну підтримку, а група залишається задоволеною в потребі мати 

ватажка. Лідерство і наявність лідера доречно в більшості сфер нашого життя: в коледжі або 

університеті, на роботі, в компанії або в спільнотах однодумців.  

Професія менеджера, яку я обрала також тісно пов’язана з лідерством, адже менеджер 

повинен співпрацювати з людьми, знаходити спільну мову з кожним працівником, вести за 

собою колектив,  грамотно і ненПилипенкоав'язливо допомагає іншим розвиватися, досягати 

поставлених цілей і працювати на загальне благо. Я в повсякденному житті часто зустрічалася 

з проявами своїх лідерських якостей. Завжди була старостою групи та полюбляла 

організовувати різні заходи. Тому на власному досвіді відчула хто такий лідер.  

Слід зауважити, що вивчення лідерських якостей в студентському середовищі - одне з 

актуальних завдань сучасної вікової та педагогічної психології. Для того щоб висвітлити 

феномен лідерства в студентському середовищі разом з практичним психологом ми провели 

дослідження. 

Метою дослідження стало вивчення психологічних особливостей лідерства в 

студентському середовищі психологічними методами і засобами. 

mailto:sofiac45gol@gmail.com
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Як об'єкт дослідження було обрано студентську молодь Відокремленого структурного 

підрозділу «Маслівський аграрний фаховий коледж імені П.Х. Гаркавого Білоцерківсього 

національного аграрного університету». 

Предметом дослідження стали аспекти лідерства в студентському середовищі. 

Методи і методики, використовувані при роботі з респондентами: Методика «Шкала 

оцінки потреби в досягненні», «Самооцінка лідером стиля лідерства» (другий варіант) (В. П. 

Захарова). 

Методика «Шкала оцінки потреби в досягненні», яка дозволяє виміряти рівень 

мотивації досягнення, мотивованості на успіх. Дослідження проводилися на базі І курсу в 

кількості 83 респондентів. В ході дослідження нами були отримані наступні результати: 

високий рівень – 17 респондентів; середній рівень – 27 респондентів; низький рівень 37 

респондентів. 

Необхідно зазначити, що більша частина членів даної групи мають невисокий рівень 

мотивації досягнення. Але якщо врахувати схильність сумніватися, невпевненість і занижену 

самооцінку серед підлітків, то отримані результати не є чимось суперечливим. Нагадаємо, що 

для підліткових лідерів нерідко властива невпевненість у собі, а спілкування - це засіб 

саморозкриватися.  

Таким чином, можна сказати, що в підлітковій групі лідерами можуть стати ті 

учасники, хто не має яскравої мотивації до досягнення, а навпаки менш мотивовані досягати 

чогось у групі. Але, як показують результати дослідження, даний аспект лідерства чимало 

важливий. Можна припустити, що низька мотивація пов'язана з відсутністю загальних 

зовнішніх проблем і завдань, що вирішуються групою. Подібні ситуації виникають, коли 

видима дружелюбність серед студентів не що інше, як відсутність конфліктів між внутрішніми 

учасниками і зовнішніми людьми. А, як відомо, будь-який прогрес виникає при наявності 

протиріччя. Виходячи з даних дослідження, ми бачимо слабо мотивованих студентів, які не 

мають спільних для всіх цілей.  

Метод «Самооцінка лідером стиля лідерства» (другий варіант) (В. П. Захарова). 

Дослідження проводилися на базі ІІ і ІІІ курсів. Результатами дослідження особливостей 

самооцінки лідером стиля лідерства у виборчій сукупності були такі: 45% хлопців та 55% 

дівчат мають авторитарний стиль лідерства (в таких людей відображаються гарні лідерські 

якості, вміння керувати діями інших членів групи, вимогливість й наполегливість, прагнення 

впливати на колектив силою наказу та примусу, ціленаправленість та егоїзм); для 53% хлопців 

і 47% дівчат притаманний ліберальний стиль лідерства(такі люди прагнуть перекласти свої 

обов’язки на інших, пасивність, невимогливість і довірливість, страх перед необхідністю 

самостійно приймати рішення); 43% хлопців та 57% дівчат мають демократичний стиль 

лідерства (в таких людей стійкі прагнення жити інтересами колективу, проявляють турботу по 

відношенню до інших, виявляють довіру замісникам і заохочують їх ініціативу, 

прислуховуються до думки інших). 

Кількісний аналіз особливостей лідерських якостей з різним стилем лідерської 

поведінки показав, що студенти із авторитарним стилем лідерської поведінки мають такі 

лідерських якості: 6.25% – вміння управляти собою, 2.0% –  усвідомлення цілей,  10.4%  – 

вплив на оточуючих,  2.0%  – організаційні здібності. Студенти з ліберальним стилем 

лідерської поведінки мають такі лідерські якості: 2.0%  – вплив на оточуючих і  4.2% –  вміння 

працювати з групою. Респонденти, які мають демократичний стиль лідерської поведінки 

мають такі лідерських якостей: 10.4% –  вміння управляти собою, 8.3% – усвідомлення цілей, 

4.2% – вміння вирішувати проблеми, 12.5%  –  наявність творчого підходу, 14.6% – вплив на 

оточуючих, 6.25%  – знання правил організаційної роботи, 4.2% – організаційні здібності і 

12.7% –  вміння працювати з групою. 

Отже, лідерство є рушійною силою сільського господарства, за молодими лідерами 

стоїть удосконалення цієї галузі, осучаснення. Важливим моментом в лідерстві є студентське 

життя, коли студент занурюється у специфіку своєї майбутньої професії. Лідерами  не 

народжуються, лідерами стають. 
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Лідерство і керівництво є феноменами, що властиві організованим суспільним 

об’єднанням. Ці поняття є дуже близькими і припускають цілеспрямований вплив на людей і 

виступають засобами координації, організації, управління стосунками членів соціальної 

групи. Однак, між цими суспільними явищами є принципові відмінності, що мають глибинний 

зміст [1].  

Термін «керівництво» широко використовується у сфері управління персоналом і 

означає збирати, об'єднувати людей і направляти їх рух до визначеної мети. Без відповідної 

організації колективу і спрямування напряму їх дій неможливо досягти успішного результату. 

Це є аксіома організації праці будь-якого колективу [1]. 

Керівництво забезпечується організаційно, згори-вниз, і передбачає місце 

розташування керівника в певній структурній ієрархії. Система і посада наділяють керівника 

владою над людьми, де функціонує стиль «начальник-підлеглий». Важливо, що вплив 

керівника на підлеглих здійснюється в системі адміністративно-правових стосунків тієї або 

іншої установи, що є необхідною ознакою будь-якої офіційної організації. Керівники, 

обіймаючи посаду застосовують до підлеглих формальні владні повноваження. Ці 

повноваження надані керівництву офіційно і його обов'язок - транслювати своїм підлеглим 

вимоги і очікування установи, домагатися їх виконання, причому,спрямовуючи роботу інших 

– нести персональну відповідальність за її результати. Це диктує дотримання керівниками у 

більшості випадків авторитарного стилю управління, що передбачає наказову форму звертань, 

посадово-ділові, функціональні стосунки з колективом, підвищену вимогливість (як 

начальника).  

Успішне керівництво засноване на умінні керівника ставити мету, забезпечувати 

контроль і сприяти зворотному зв'язку зі своїм підлеглим. Керівник управляє ситуацією, 

формально впливаючи на людей заради визначених цілей, принципів, цінностей. Саме ці риси 

властиві традиційному погляду на «керівництво» в системі управління організованими 

суспільними об’єднаннями [2]. 

Тепер звернімося до особи лідера. Традиційне уявлення людей про лідерів зазвичай 

передбачає образ керівника – людини, офіційно наділеної владою. Втім, бути лідером не 

завжди означає мати офіційну посаду, офіційне визнання і відповідний запис у трудовій 

книжці. Сучасна психологія управління вважає «лідерство» домінуючим обличчям будь-якого 

суспільства. 

Лідерство ж, як специфічний тип стосунків в управлінні, ґрунтується більше на процесі 

соціально-психологічної дії, а точніше взаємодії в організації. Цей процес на відміну від 

керівництва є набагато складнішим, вимагаючи високого рівня взаємозалежності учасників, 

припускає наявність в організації послідовників, а не підлеглих [1].  

Перш за все необхідно зрозуміти, що лідерство – це вибір, а не офіційна посада. Вплив 

лідера відбувається (на відміну від керівника) в системі морально-психологічних зв'язків між 

людьми і заснований не на формальних владних повноваженнях, а на певних здібностях і 

якостях носія, його харизмі. Лідер – це авторитетна особа, яка вміє виділитись з натовпу, у 

якої є чітка мета. Лідера ще називають «агентом змін», новатором, який заражає інших своїм 

ентузіазмом, надає імпульс руху визначеній громаді, сміливо бере на себе відповідальність і 

вірить в себе та інших людей. Лідер управляє ситуацією, він не може наказати, але може 

показати особистий приклад. Засобом такого впливу є емоційно-вольова сфера, що 

проявляється за допомогою якостей як щирість, відкритість, стійкість, енергійність. Усе це 

спонукає інших йти за такою людиною, наслідувати її [3]. 
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Дослідження науковцями змісту діяльності, соціальних ролей, методів впливу, 

обов’язків керівників і лідерів вказують, що кожний з них виконує свою, важливу роль в 

управлінській сфері. Найкращим способом структурованіше пояснити відмінності між ними є 

застосування методу порівняльних характеристик. 

Отже, можна сказати, що основна схожість цих феноменів полягає у тому, що і 

керівництво і лідерство є засобом координації, організації, управління стосунками членів 

соціальної групи, обидва реалізують процеси соціального впливу та обом феноменам властива 

субординація стосунків. Причому в керівництві це простежується досить виразно і закріплено 

посадовими інструкціями, а в лідерстві є менш помітно і заздалегідь не є окреслено. 

Відмінність між лідером і керівником – це природа мотивації співробітників і самого себе, 

прогностичне бачення свого колективу, відчуття ситуації, особливості ролей та функцій, які 

вони виконують. 

Для успішного функціонування і розвитку колективу чи групи потрібні обидва підходи 

– і керівництво і лідерство. Керівництво необхідне, щоб управляти людьми і ресурсами 

відповідно до офіційних принципів, цінностей. Практика свідчить, що організації, які 

досягають успіху, відрізняються від інших через те, що мають динамічніше і ефективніше 

керівництво, яке чітко дотримується визначених норм. Якщо є гарні лідери, але немає 

ефективного керівника, то у більшості випадків це програшна ситуація, адже опираючись 

тільки на одне натхнення, ідеї і прагнення, не підкріплені структурованою і цілеспрямованою 

діяльністю, досягти успіху важко, а інколи – неможливо [1].  

З іншого боку, керівництву теж не обійтись без лідерства, оскільки в певній групі людей 

не буде ні творчої рушійної сили, ні довіри, цінностей, які згуртували б співробітників і 

спонукали до нових звершень. Головне завдання лідерства – встановити для організації 

напрям руху, а керівництва - розділити ресурси, які воно має так, щоб досягти поставленої 

мети і завдань. При цьому керівник може бути, а може і не бути лідером, так само як і навпаки. 
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На сьогодні світові бренди являються ключовими  елементами ринку, який в свою 

чергу змінюється під впливом глобалізації. Створення успішного бренду є одним із 

найактуальніших питань яке виникає в процесі реалізації маркетингових стратегій. 

Індивідуальний бренд - тренд на який не можливо не звернути свою увагу. Його мета полягає 

у створенні такого товару , який помітять серед тисячі інших. Чим більшу активність, 

оптимальність та водночас креативність ви проявляєте у створенні своєї марки, тим більш 

цікаво для споживачів та прибутково для вас буде бізнес. У сучасному світи бренди оточують 

людину повсюди, можна стверджувати, що ми перебуваємо у світі брендів. Зазвичай, при 

покупці будь якого товару ми звертаємо свою увагу перш за все на торгову марку, а потім вже 

на складову товару. Можна стверджувати, що бренд це досить потужний актив, який викликає 

у людини певні емоції. Згідно визначення , бренд - це вид товару виготовлений певною 

компанією [1] .  

Дослідження даної теми  є дуже актуальним, адже великі фірми, маючи свою 

торгівельну марку заполонили світовий ринок і можливість проникнути у нього починаючому  

індивідуальному бренду  здається неможливою. Крім того, народ звик купувати товари та 

користуватися послугами вже відомих марок і відходити від так званих «стереотипів», мало 

хто бажає. Багато науковців займаються вивченням особливостей формування та проблем які 

можуть виникати при формуванні індивідуального бренду.  С.Фіске спираючись на теорію 

стереотипів зазначає , що коли люди зустрічаються з «іншими», їх перш за все, цікавить чи 

можуть «інші» реалізувати свої наміри , та чи мають вони позитивні чи негативні наміри щодо 

них [2]. 

Метою роботи є виявлення особливостей формування стійкого індивідуального 

бренду, дослідження факторів яких слід уникати при формуванні та рекламі бізнесу, пошук 

методів які дозволять зайняти стійку позицію на ринку праці.  

Побудова індивідуального бренду базується на баченні самого бізнесу, товару який 

буде запропонований, цілей які є на меті. Особливість бренду підвищує у споживачів 

обізнаність та інтерес. Коли споживач бачить торгову марку , вона має викликати у нього 

захват, комфорт та позитивні емоції. Свою індивідуальність можна проявити у будь якій 

формі, це може бути назва бренду, логотип, товар який презентується споживачеві, акції, 

цікаві пропозиції щодо покупки, креативний слоган, який буде легко запам’ятати, тобто те 

чого не має в інших фірмах. Всі ці нюанси  формують особливість та індивідуальність. У 

сучасному світі дуже важливо слідкувати та підтримувати новітні тренди. Одним з таких є 

тренд на дотримання соціальної відповідальності. Багато споживачів хочуть купувати товар, 

від виготовлення якого не постраждала планета. Більш за все споживачі хочуть щоб компанії 

мінімізували використання пластику. Цей тренд займає перше місце згідно аналітики 

Evromonitor [3].  

Створення сучасного конкурентоспроможного бренду є одним із  провідних завдань 

підприємств. Дотримуючись бренд-стратегії, сформувавши характеристику товару або послуг, 

які будуть формувати мотивацію поведінки споживача, при виборі товару, можна створити 

гідний індивідуальний бренд. Для того щоб створити свою стратегію, для початку потрібно 

проаналізувати загальну ситуацію яка відбувається на світовому ринку. Дізнатися які послуги 

зараз є актуальними для потенційних користувачів бренду, на що є попит, яку ціну споживачі 

готові сплатити за товар та на яку якість розраховують. Проявити креативність та створити 

товар або послугу , взявши до уваги думку споживачів – це ідеальний метод створення 

індивідуального бренду. Велику роль також відіграють інтернет ресурси, за допомогою них 
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можна зробити рекламу своєї марки , не витрачаючи при цьому великі кошти. Для отримання 

гарантійного успіху на інтернет платформах, достатньо підтримувати активність у профілях 

вашого бренду, відслідковувати коментарі та відгуки які будуть  залишати покупці, 

відпрацьовувати негативні відгуки та приймати до увага пропозиції від споживачів. Тому що, 

соціальні мережі це один із зручних способів комунікації між покупцями та виробниками. При 

розробці свого бізнесу, також важливо не допускати таких помилок як : ставлення не чітких 

цілей, не вірне планування стратегії, ігнорування досліджень щодо ситуації на ринку товарів 

та послуг, не вдале позиціонування себе як бренду. При веденні своєї справи, свого 

індивідуального бренду не слід намагатися подобатися усім, потрібно знайти свого постійного 

споживача. Адже ключове поняття терміну  «індивідуальний» - це не схожий на інших, всі 

люди різні, тому вподобання  у всіх також різні. Головне, зробити хорошу репутації своєї  

марки,забезпечити їй  впізнаваність у ринковій ніші.  

Проаналізувавши наведені дані, можна дійти висновку ,що у  сучасній економіці, 

підприємства та організації частіше прагнуть отримати великий прибуток через створення 

позитивного враження у споживача від їхньої марки , а не через збільшення обсягу продукції 

та її якості. Саме тому, бренд має величезний вплив на споживача. Індивідуальність бренду 

повинна бути розрахована на тривалу перспективу, при її розробці треба враховувати всі 

нюанси, починаючи від формування штату працівників. Якщо знайти співвідношення між 

творчістю , гнучкістю та стандартизацією, то в майбутньому  це допоможе бренду бути 

актуальним і залишатися довгі роки на ринку.  
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Лідер – це перш за все груповий феномен. Усюди, де збираються разом більше двох 

людей, виникає проблема, хто буде управляти, керувати у стосунках. В процесі формування 

групи деякі її учасники починають грати активнішу роль, ніж інші, їм надають перевагу, до їх 

слів прислухаються з великою повагою, і вони набувають домінуюче положення серед таких 

самих як вони. Таким шляхом відбувається розподіл учасників групи на тих, хто веде за собою, 

і тих, хто їх наслідує, тобто на лідерів і послідовників. 

Управлінська діяльність не може функціонувати без лідера, адже саме він відіграє 

значну роль у досягненні ефективності цього процесу. Залежно від висування і сприйняття 

лідера групою можна виділити різні типи лідерів. 

Одночасно є можливим здійснити наступну класифікацію лідерів відповідно до 

особливостей їх діяльності: 

1. За змістом діяльності: а) лідер-«творець» ситуації, не лише створює, але у більшості 

випадків її вирішує; б) лідер-«виконавець», тобто пристосуванець, що чуйно уловлює групові 

настрої після того, як ситуація створена. 

2. За стилем керівництва: а) авторитарний лідер, що орієнтується на себе; б) 

демократичний, що орієнтується на групу. 

3. За характером діяльності: а) лідер ситуаційний, тобто той, що уміє створювати і 

вирішувати певні, схожі ситуації; б) універсальний, який справляється з обов'язками 

організатора в різних ситуаціях, не схожих одну на одну. 

У групах людей розрізняють «формальне» і «неформальне» лідерство.  

Формальне лідерство – це процес впливу на людей з позиції займаної посади, 

пов'язаний зі встановленням правил та має на увазі функціональні стосунки. 

Неформальне лідерство – процес впливу на людей за допомогою своїх здібностей, 

вміння чи інших ресурсів і виникає на основі особистих взаємин учасників. 

Серед великого різноманіття торгових марок та брендів на ринку кожен знаходить 

свого споживача, який приймає рішення як свідомо, так і на підсвідомому рівні. Часто 

споживач наділяє бренд певними характеристиками, які зазвичай притаманні людині, що 

говорить про індивідуальність бренду. Індивідуальність підсилює унікальність бренду, дає 

змогу виділити його серед конкурентів та підвищує імідж торгової марки. Вважаємо, що 

торгова марка, яка наділена даним елементом ідентичності, є сильним брендом, що привертає 

увагу споживачів.  

Девід Аакер визначає індивідуальність бренду як «сукупність характерних рис 

особистості людини, з якими асоціюється даний бренд». Бренд, як і людина, може бути 

енергійним, сучасним, мужнім або жіночним, щасливим, впевненим і т.д. Проведені 

дослідження дали змогу виокремити такі ознаки індивідуальності бренду:  

 актуальність – зовнішній вигляд товару і його властивості, ім’я бренду, реклама, 

упаковка, фірмовий знак, логотип, тощо.  

 характеристики бренду – ознаки, які приписує бренду споживач. До таких 

характеристик відносять ознаки, що викликають певні емоції, а також ознаки, що 

характеризують якість та надійність товару. 

Отже, правильність вибору індивідуальності бренду впливатиме не тільки на 

взаємовідносини споживача з товаром, а й на імідж бренду в цілому. Бренд, наділений 

індивідуальністю, має значну перевагу перед конкурентом, в якого вона відсутня, адже 

індивідуальність гарантує впізнаваність торгової марки, підвищення рівня лояльності 

споживачів, а також складність її копіювання.  
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Аграрна сфера – одна з основних складових частин національної економіки. Її частина 

у зведеному бюджеті України складає близько 8 – 9%. Вона сприяє розвитку інших галузей, 

які поставляють засоби виробництва та споживають сільськогосподарську продукцію в якості 

сировини, а також надають транспортні, торгівельні та інші послуги. Значимість аграрної 

сфери національної економіки підкреслюється ще й тим, що вона займає друге місце в 

товарній структурі експорту України. [2, с.71-79]. 

Кількість населення нашої планети невпинно збільшується, а відтак зростають його 

потреби. Докорінних змін зазнає не лише суспільство, а й виробнича сфера. Основною 

потребою людини являються продукти харчування, одяг, житло та інші товари першої 

необхідності, адже, передусім, саме вони необхідні для підтримки життя, а також забезпечення 

можливості реалізації інших потреб: соціалізації, безпеки, самовираження. Для того щоб 

забезпечити зростаючі потреби людства необхідно активно розвивати сільськогосподарське 

виробництво, успішне функціонування якого, в свою чергу, передбачає наявність 

кваліфікованих фахівців. [3, с.153-175]. 

Україна відноситься до держав з величезними можливостями для розвитку аграрного 

сектору. Незважаючи на нестабільну політичну і економічну ситуацію, сільське господарство 

продовжує залишатись локомотивом економіки та нарощувати свій потенціал на світовому 

аграрному ринку. Згідно статистичних даних на теперішній час аграрна продукція, вироблена 

в Україні, може нагодувати 550 - 600 млн чоловік. Тому з впевненістю можна сказати, що всі 

хто обрав чи обере аграрний фах, ніколи не залишиться у програші. [4] 

Аграрна сфера об’єднує сільськогосподарське виробництво, підприємства первинної 

переробки сільськогосподарської продукції, обслуговуючі підприємства, забезпечення 

реалізації аграрної продукції й функціонування соціальної інфраструктури, а також  систему 

державного впливу в рамках аграрної політики на міжнародному, національному й 

регіональному рівнях. У розвитку аграрної сфери найбільше значення мають технічний 

прогрес, розвиток підприємництва, динамічність факторів сільськогосподарського розвитку, 

загальний економічний ріст, політичне сприяння [2, с.71]. 

Подальший розвиток аграрної сфери повинен ґрунтуватися на відродженні великих 

спеціалізованих сільськогосподарських підприємств із подальшим поглибленням 

агропромислової інтеграції. Потрібно переглянути і сформувати таку правову базу, яка б 

захищала інтереси сільськогосподарських виробників; створити умови ефективного розвитку 

аграрного сектору, зменшити вплив дестабілізаційних чинників на функціонування 

сільськогосподарського виробництва. Нейтралізувати структурну диспропорцію, 

монополізацію, диктат цін та тіньові аспекти діяльності в аграрній сфері можна, забезпечивши 

оптимальний баланс між державним втручанням та економічною свободою суб’єктів 

аграрного бізнесу [1, с.17]. 

Враховуючи вище вказане, можна впевнено говорити про те, що аграрні фахівці 

належать до списку найзатребуваніших професій в Україні, а попит на них незмінно 

залишатиметься високим. Аграрний сектор росте з кожним роком, а відтак кваліфікованих 

фахівців з аграрною освітою потребує ціла низка сфер бізнесу. Яскравим прикладом 

кар’єрного і матеріального благополуччя працівників, які пов’язали своє життя з аграрним 

бізнесом, є випускники Ананьївського аграрно-економічного фахового коледжу, який 

починаючи з 1930 року здійснює підготовку спеціалістів для аграрної сфери та решти галузей 

національної економіки. 
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Ускладнення умов економічного відтворення та загострення конкуренції на 

внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції, а також перспективи, що 

відкриваються у зв’язку з приєднанням України до світового  економічного простору, 

спонукають підприємства галузі до створення і використання оригінальних засобів 

індивідуалізації як власне суб’єкта господарювання, так і продукції, яка ним виробляється. 

Одним із найбільш ефективних засобів продуктової диференціації є брендинг. Впровадження 

брендингу, як сучасної маркетингової технології нині є однією з ключових умов розвитку 

аграрної сфери. Необхідність розробки методології і технології брендингу з метою 

формування лояльності споживачів сільськогосподарської продукції та забезпечення 

капіталізації брендів, як нематеріальних активів аграрних підприємств, підкреслює важливість 

обраної теми. 

Існує велика кількість визначень бренду, але немає єдиної думки відносно даної 

дефініції. Так, на думку Американської асоціації маркетингу, бренд - це «ім'я, термін, знак, 

символ, дизайн або їх комбінація, призначений для ідентифікації товарів і послуг одного 

продавця або групи продавців і їх диференціації від конкурентів »[1]. За думкою визнаного 

авторитету з брендінгу К. Келлера, бренд - це «набір унікальних і позитивних асоціацій, що 

виникає у свідомості споживачів, які додають прийнятну цінність товару чи послузі» [2]. 

Розвиток теоретичних основ бренду привело до виникнення в теорії маркетингу нових 

підходів до вивчення сутності, формування, структури бренду і взаємопов'язаних з ним 

понять: бренд-менеджмент, бренд-капітал, бренд-білдінг і т.д. Це було викликано наступними 

причинами: 

- бренд, як і багато інших маркетингових понять, виник спочатку в зарубіжній, а потім 

вже і у вітчизняній практиці ринкової діяльності. Тому його теоретичні основи представлені в 

основному перекладом англомовних понять; 

- появу безлічі понять, пов'язаних з брендом, показує, що його основи не є 

завершеними. Теоретичні уявлення бренду розвиваються одночасно з теорією маркетингу; 

- кожен з теоретичних підходів до вивчення бренду розкриває тільки окремий його 

аспект. Бренд є складним маркетинговим поняттям. Тому і виникають різні підходи до його 

вивчення [3]. 

Складно уявити сферу, в якій в даний час не існує брендів. Залежно від характеру 

пропонованих продуктів (товар або послуга) і виду ринку (споживчий або корпоративний), ми 

виділяємо чотири області застосування брендів - ринку: корпоративних товарів, 

корпоративних послуг, споживчих товарів і споживчих послуг. 

Основу формування конкурентоспроможного бренду в організаціях аграрного сектору 

становлять, на наш погляд, такі принципи (табл. 1). 

З метою підвищення ефективності підходів до формування конкурентоспроможного 

бренду в аграрній сфері пропонуємо використовувати наступну технологію управління: 

1. Стратегічний аналіз бренду. Етап включає аналіз клієнтів, брендів конкурентів, 

бренду компанії, а також визначення внутрішніх і зовнішніх інноваційних можливостей. 
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Таблиця 1 

Принципи формування конкурентоспроможного бренду  

в організаціях аграрного сектору 
Принцип Значення 

Принцип 

індивідуальності 

бренду 

вибираючи той чи інший бренд, необхідно враховувати ступінь його 

оригінальності, тобто  при створенні оригінальної назви слід виключити 

можливість повторення або тотожності з вже існуючими на 

сільськогосподарському ринку товарними знаками. 

Принцип створення 

лояльності до бренду 

за рахунок різних факторів, наприклад підвищення якості самого продукту 

АПК, швидкості і правильності обслуговування, цінової політики тощо 

Принцип 

відповідності бренду 

перевагам цільової 

аудиторії 

при брендінгу в аграрній сфері необхідно враховувати створені на даний 

момент особисті уподобання населення і напрямки розвитку аграрного 

сектору, яким і повинен відповідати бренд і цінність, яку він несе. Якщо не 

враховувати цей фактор, то утримати увагу і інтерес до конкретного 

бренду неможливо. 

Принцип оцінки та 

моніторингу 

розвитку бренду 

при брендінгу повинні формуватися критерії та показники оцінки розвитку 

бренду сільськогосподарської продукції (організації), здатності його 

приносити дохід, тобто  здатності просувати суб'єкт ринку АПК. Для 

підтвердження цих даних необхідно проводити постійний моніторинг і 

співвідносити отримані результати до встановлених критеріїв. 

Принцип 

забезпечення 

довгострокового 

ефекту за рахунок 

розвитку бренду 

отримання довгострокових ефектів від перебування певного бренду на 

ринку АПК, які в залежності від ступеня досягнення поставлених критеріїв 

розвитку бренду сільськогосподарської продукції (організації) повинні 

відповідати мінливим запитам споживачів, тобто  при насиченні будь-

якими характеристиками бренду необхідна радикальна зміна 

пропонованого в бренді набору послуг або їх вдосконалення. 

Джерело: Сформовано автором  

 

2. Розробка стратегії бренду. Даний етап включає постановку цілей, завдань, розробку 

ідентичності та обіцянки бренду, визначення форми інновації, а також розробку ключових 

показників ефективності. 

3. Розробка плану брендингу та інновацій і його реалізація. Розробка маркетинг-мікс 

бренду, забезпечення залучення персоналу, розробка нових переваг для клієнта, а також 

способів їх надання. На даному етапі необхідно забезпечити залучення персоналу у створення 

сильного бренду. 

4. Контроль і оцінка.  Моніторинг і контроль діяльності по управлінню брендом. Оцінка 

результатів управління за допомогою розроблених ключових показників ефективності 

брендингу. 

Таким чином, брендинг, будучи найважливішою частиною процесу формування 

стратегії розвитку не тільки на мікроекономічному рівні, а й на рівні регіону і країни в цілому, 

являє собою діяльність щодо формування і розвитку бренду. Технологізація брендингу 

дозволяє підвищити ефективність управління взаємовідносинами з різними цільовими 

аудиторіями, підтримувати виконання цілей соціально-економічного розвитку і відображати 

всі елементи унікальної ідентичності об'єкта управління.  Використання в системі управління 

господарюючого суб'єкта брендингу як маркетингової технології буде сприяти як його 

розвитку, так і підвищенню якості і рівня життя, добробуту людей. 
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Бути лідером, бути першим - природне прагнення людини. Це бажання у неї в крові, і, 

як запевняють психологи, воно має свій глибинний сенс. Бути першим - означає бути лідером, 

кращим, виділитися серед інших. І саме з дитинства у людини формується  бажання 

перемагати та бути першим. 

Питання лідерства, його значущості для забезпечення успішності навчання й розвитку 

особистості досліджувалося фахівцями з різних позицій: менеджменту (М. Альберт, 

К. Аржирис, Р. Кричевський, М. Мескон, Ф. Хедоурі), філософії (Г. Атаманчук, 

І. Ломачинська, Р. Кричевський), політології (С. Денисюк, С. Кузнєцова, А. Лисюк, 

А. Пахарєв, М. Школяр), психології (В. Агєєв, Г. Андрєєва, Є. Аркін, О. Бодальов, 

Н. Жеребова, А. Лутошкін, Б. Паригін), педагогіки (Д. Алфімов, А.Макаренко, 

В. Сухомлинський, С. Шацький, Н. Семченко).  

Водночас, у науковій літературі відсутнє цілісне дослідження, у якому б 

характеризувалися і співставлялись погляди різних наук на тлумачення поняття «лідерство» 

та «лідер», що й зумовило цей науковий пошук. Наведені дослідження трактування поняття 

«лідер» у різних галузях наук (таблиці 1) свідчать, що поняття «лідер» не має однозначності у 

визначеності. 

Таблиця 1 

Визначення поняття «лідер» 

Галузь науки Визначення 

У соціальній психології 

Лідер (від англ. leader – ведучий) – це особистість, яка 

користується найбільшим авторитетом, впливом у будь-якому 

колективі [1, с.154]; 

У філософській літературі 
Лідером визнається найбільш авторитетний член організації 

або соціальної групи [2] 

Соціологія й економіка 

Лідер - член групи, який користується великим авторитетом, 

впливом у будь-якому колективі, здатний очолити групу; 

людина, яка завдяки своїм особистим якостям має значний 

вплив на членів соціальної групи [3] 

Політологія 
Лідер - особа, яка очолює політичну партію або іншу 

суспільно-політичну організацію [4] 

Джерело: Побудовано автором 

 

Можливо, цим пояснюється багатоаспектність самого лідерства, наявність різних 

підходів до його аналізу, а також той ореол загадковості, який оточує сам феномен лідерства. 

У сучасному світі дуже часто ототожнюють поняття лідер і керівник. Визначення 

«лідер» і «керівник» перегукуються за змістом із, відповідно, неформальним і формальним 

лідерством [5]. Керівник може бути лідером, однак лідер не обов’язково є формально 

визнаним керівником [6]. 

Визначимо такі відмінності між лідером і керівником:  

1. Керівник назначається офіційно, а лідер висувається неофіційно. 

2. Керівнику законом надані певні права і повноваження. Лідер не має системи 

встановлених законом санкцій, використовуючи яку він міг би впливати на інших людей. 

3. Керівник представляє свою групу у зовнішній організації та розв’язує питання, 

пов’язані з її стосунками з іншими групами, а лідер обмежений у сфері своєї діяльності 

переважно межами внутрішньо-групових відносин.  
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4. Керівник перед законом несе відповідальність за стан справ у групі і результати її 

діяльності. Лідер ніякої персональної відповідальності за незадовільну роботу групи або за те, 

що в ній відбувається, не несе. 

Нами було вже зазначено, що поняття «лідер» не має конкретного визначення, і має 

місце у кожній сфері життя, будь то дитячий садок чи аграрний холдинг. Розглядаючи питання 

– «Яким же повинен бути сучасний аграрний лідер?» - можна перелічити дуже багато рис, 

якими він повинен бути наділений. Такими з них є: 

- здатність до прийняття відповідальних та складних рішень, пов’язаних зі 

швидкозмінним зовнішнім оточенням сільськогосподарського підприємства, готовність нести 

за них персональну відповідальність; 

- врахування у своїй управлінській діяльності особливостей ведення аграрного бізнесу; 

- турбота про загальне благо і користь людей, що працюють в аграрному підприємстві 

і мешкають на території населеного пункту, де розташоване сільськогосподарське 

підприємство, а не про особисту вигоду; 

- наявність харизми і природної сили впливу; 

- вміння  розпізнавати помилки та бажання брати відповідальність за поразки на себе; 

- наявність довіри до лідера з боку працівників та сильного авторитету; 

- обізнаність в аграрній сфері, знання сучасних технологій виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

- прагнення розвиватися і вносити свою лепту в розвиток підприємства і суспільства в 

цілому. 

Проведене дослідження, надають можливість стверджувати, що сучасний лідер в 

аграрній сфері, це людина, яка спрямована на результат, вона  своєю діяльність дає поштовх 

для всього колективу удосконалювати свою діяльність, у напрямку   інноваційного розвитку  

в аграрній сфері. 
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Лідерство - вплив. не більше не менше. з цитати Маргарет Тетчер, колишній 

британський прем’єр - “Мати владу - це все одно що бути леді. Якщо вам доводилось це 

говорити іншим, ви не леді”. Спостерігаючи за динамікою стосунків між людьми в будь-якій 

сфері, ви помітили, що хтось веде, хтось слідкує. До того ж ви побачите, що посада чи місце 

зазвичай мають не багато спільного спільного з тим, хто насправді головний [1, с 36]. 

Як ми знаємо кожні сфері є свої правила так і в сфері лідерів є свою правила, з них це: 

характер як один з основний факторів кожного з лідерів, адже кожен з них повинен 

справлятися з різними складнощами і знаходити з них вихід; вміння спілкуватись, тобто вміти 

підтримувати бесіду з різними людьми аби не бути одному, у своєму лідерські шляху; 

відданість справі, що ж тут зрозуміло що лідери виконують свої справи, проекти, роботу до 

кінця; та інші правила які перелічені в книзі в даній книзі [2]. 

Не кожен управлінець — природжений лідер. Ефективність деяких менеджерів 

залишають бажати кращого. Ситуацію можна змінити, якщо виявляти слабкі місця керівників 

і вдосконалювати їх. Психологічні тести на лідерство дозволять уточнити, в якому напрямку 

рухатися і що саме розвивати. Вони показують достовірні результати при умові, що людина, 

яка їх заповнює, дотримується правил. Крім того, важливо, щоб результати інтерпретував 

досвідчений HR або психолог-практик [3]. 

Слова лідер («leader») і лідерство («leadership») утворені від англосаксонського кореня 

«lead» (в перекладі на російську – «дорога», «шлях»), який походить від дієслова «leaden», що 

означає «подорожувати», «йти». Будучи мореплавцями, англосакси використовували цю назву 

і для позначення курсу судна в морі. Таким чином, лідерами називалися люди, які показували 

шлях. Однак поняття «лідер» у поданому вище позиційному розумінні відрізняється від 

соціально-психологічного уявлення про лідерство [4]. 

Людина з моменту свого народження прагне бути першою. Це бажання у неї в крові, і, 

як запевняють психологи, воно має свій глибинний зміст. Бути першим – значить бути 

лідером, кращим, виділитись з-поміж інших. Лідер – це перш за все груповий феномен. Усюди, 

де збираються разом більше двох людей, виникає проблема, хто буде управляти, керувати у 

стосунках. В процесі формування групи деякі її учасники починають грати активнішу роль, 

ніж інші, їм надають перевагу, до їх слів прислухаються з великою повагою, і вони набувають 

домінуюче положення серед таких самих як вони. Таким шляхом відбувається розподіл 

учасників групи на тих, хто веде за собою, і тих, хто їх наслідує, тобто на лідерів і 

послідовників [5]. 
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Постановка проблеми. Сьогодні агропідприємства функціонують у складних 

соціально- економічних умовах. Тому перед керівниками підприємств постає проблема 

ефективного менеджменту. Вивчаючи питання ефективності менеджменту, науковці у своїх 

дослідженнях розглядають питання лідерства сучасних керівників та намагаються визначити 

необхідність існування лідерських якостей у менеджерів вищої ланки. Таким чином, питання 

лідерства у сучасному менеджменті є дуже актуальним та своєчасним. Однак, науковці не 

дійшли до єдиного розуміння сутності, рис та форм прояву лідерства. Аналіз останніх 

досліджень та публікацій. Проблемні питання лідерства було розглянуто у дослідженнях таких 

науковців як: К. Б. Козак, М. Возна, В. М. Лугова, О.А. Єрмоленко, С. Соболь, В. Багацький, 

В. К. Кушнірюк, О. Евтихов, Л. Г. Данченко, В.В. Гордина.  

 Мета статті полягає у визначені сутності та особливостей лідерства у сучасному 

менеджменті.  

Виклад основного матеріалу. Тлумачення поняття «лідерство» подається науковцями 

по-різному. Це пов’язано з тим, що лідерські якості проявляються у багатьох сферах людської 

діяльності. Одні вчені вважають, що якості лідера є вродженими, а інші стверджують, що їх 

можна в собі виховувати. Так, в матеріалах Вікіпедії (вільної енциклопедії) наводиться 

визначення поняття лідер (від англ. Leader - той, що йде попереду) як той, хто веде, член групи, 

всі учасники якої визнають його керівництво, покладаються на нього у прийнятті серйозних 

рішень і вирішенні важливих проблем [1].  

У сучасній літературі науковці зазначають, що лідеру властиві певні риси, а саме: 

порядність, розуміння призначення підприємства, ентузіазм, дружелюбність, фізична і 

емоційна витривалість, вміння бути керівником, вміння розв’язувати конфлікти, вміння 

обробляти інформацію, вміння приймати нестандартні управлінські рішення, вміння 

розподіляти ресурси, мистецтво самоаналізу. 

Феномен лідерство є багатокомпонентним та багатогранним. Зараз наголошують на 

зміну напрямку лідерства: замість TQM (Total Quality Management) фахівці починають 

говорити про настання ери TQL (Total Quality Leadership): загального лідерства на основі 

якості. Визначають чотири типи підходів до вивчення лідерства. Враховуючи складну 

структуру лідерства, дану категорію можна згрупувати за такими напрямами його визначення 

[3]: 1. Лідерство як центр групових процесів. 2. Лідерство як вміння переконувати. 3. 

Лідерство як прояв особистих рис. 4. Лідерство як мистецтво досягнення згоди. 5. Лідерство 

як інструмент досягнення цілі чи результату. 6. Лідерство як диференціація ролей. 7. Лідерство 

як дія і поведінка. 8. Лідерство як відносини влади. 9. Лідерство як взаємодія. 10. Лідерство як 

ініціація чи введення структури. 11. Лідерство як здійснення впливу. Відповідно до 

визначення поняття лідерства використовують два критерії поведінки лідера:  1. Cтупінь 

врахування фактора динаміки поведінки лідера. Критерій динаміки поведінки характеризує 

підхід до вивчення лідера: або з позиції статики (аналіз лише тільки наявності певних 

постійних якостей, необхідних лідеру); або з позиції динаміки (аналіз зразків поведінки, 

певних дій лідера); 

2. Cтупінь врахування фактора ситуаційності. Критерій ситуаційності характеризує 

підхід до вивчення лідера: або з позиції універсальності (виділення єдиного найкращого 

способу впливу); або з позиції ситуаційності (для забезпечення ефективного лідерства слід 

враховувати зміну ситуації) . В сучасній економічній літературі зазначається, що керівник не 

є обов’язково лідером, а впливає на дії групи робітників у межах своєї влади. Тому виділяють 

певні розбіжності у поняттях «лідерство» та «керівництво».  
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Визначаючи розбіжності у самому визначенні поняття, не можливо лишити поза 

увагою і відмінність у стилях. Стиль лідера – манера поводження керівника до підлеглих. 

Розрізняють кілька манер: 

- автократичний стиль (особистої влади). Заснований на примусі, погрозі, страху, 

твердій регламентації правил поведінки співробітників, персоналу; 

- демократичний стиль. Спирається на концепцію, що людина – істота свідома, любить 

працювати. Характерна децентралізація повноважень, активна участь усіх у прийнятті 

управлінських рішень, широка воля дій при виконанні завдань, відкритість і довіра; 

- ліберальний стиль. Максимальна воля виконавців, їхній самоконтроль, мінімальна 

участь керівника в діяльності виконання завдань. Відомо цілий ряд класифікацій типів 

керівників та лідерів. Частина з них відноситься до психологічних особливостей, частина 

зачіпає життєвий і професійний досвід, частина описує звички і те, що можна назвати стилем. 

Проте найбільше значення мають ті особливості лідерства, які визначають стратегію 

агробізнесу, а також те, як, ким, де формується, обговорюється і реалізується ця стратегія. У 

цій класифікації повинні знайти відображення і  психологічні, і професійні та інші особливості 

керівника, проте вони мають бути «спроектовані» на простір початкових даних, процесів 

формування і реалізації стратегії бізнесу.  

У дослідженнях описані наступні дев’ять стратегічних моделей типів менеджерів, які 

умовно можуть бути охарактеризовані так [7]: «менеджер класичної школи управління»; 

«цілеспрямований стратег»; «керівник з десятьма особами»; «фахівець з політичних ризиків»; 

«жрець конкурентоспроможності»; «проникливий перетворювач»; «адепт самоорганізації»; 

«стратег вирішального повороту»; «антикризовий лідер». 

Таким чином, проаналізувавши сучасні підходи до лідерства і знань, умінь, навичок, 

якими повинен володіти лідер, можна зробити головний висновок всіх сучасних теорій: 

справжній лідер – це командний гравець, тому на перше місце серед складових лідерської 

компетентності виходять здатності до колективної взаємодії. Це актуально і для вітчизняних 

агропідприємств. Сучасні українські підприємства працюють в надзвичайно нестабільних 

умовах зовнішнього середовища, які приводять до ускладнення внутрішніх відносин та 

вимагають від керівників прийняття оригінальних, творчих рішень, гнучкості. Сучасні 

менеджери все більше сприймаються як керівники-інноватори, які повинні мати поглиблені 

знання в різних сферах, і ці знання повинні постійно поповнюватися та актуалізуватися.  
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Одна з основних запорук успіху будь-якої сфери діяльності – є її керівник. Голова, яка 

придумує, розподіляє задачі, контролює увесь процес. Найефективніший спосіб вести справу 

– це вести її зсередини. Як говорив Наполеон Бонапарт: «Краще мати лева на чолі армії овець, 

ніж овець на чолі армії левів». Але ж як стати тим самим потужним левом чи, можливо, ними 

народжуються? 

Часто, коли чуєш слово керівник в твоїй голові йде асоціативний ряд і перше місце в 

ньому займає – «лідер». Якщо розібратись то це зовсім два різні поняття, але щоб бути 

успішним керівником потрібно стати справжнім лідером для своєї команди.  

Керівництво є більше соціально-адміністративною характеристикою управління 

людьми. В свою чергу лідерство – процес психологічного впливу однієї людини на інших. 

Тому на відміну від лідерства, керівництво є суто управлінським феноменом. До того ж 

керівник призначається офіційно, а лідер формується стихійно, тобто неформально. Закон 

надає керівнику певні права та обов’язки, в свою чергу лідер може їх не мати. Керівник 

наділений певною системою офіційно встановлених санкцій, використання яких може 

впливати на підлеглих, а лідер цих санкцій не отримує, а має змогу впливати на групу людей 

психологічним шляхом. З цього видно, що керівник – більш ширше поняття, але в більшості 

формальне [2]. 

Перш за все, управління слід розглядати як процес, який, у свою чергу, можна розділити 

на окремі дії та кроки керівника, які спрямовані на досягнення проміжних, оперативних, 

спільних з своєю командою цілей. Звісно, що шлях до спільної мети до того ж цілої команди 

завжди складний і потребує постійної емоціональної, психологічної підтримки. Саме тут, в ці 

моменти і прослідковується уміння керівника бути лідером для своєї команди. Лідерство – це 

двосторонній процес, який відбувається між людьми. Це «робота з людьми», на відміну від 

адміністративних документів та дій із вирішення проблем. Лідерство – здатність людини 

впливати на інших людей для досягнення певних цілей [1]. Наприклад, справжній керівник 

сприймає різні точки зору й приймає рішення, в той час як керівник, який є лідером для своїх 

підлеглих поєднує зусилля усіх членів групи в одне ціле та видає результат/рішення та ще 

головне, що він сам своїм прикладом показує команді жагу до роботи. Як говорив Мохаммад-

Багер Галибаф (мер Тегерана): «призначення лідера не в тому, щоб давати команди й 

стежитиза їхнім виконанням, а в тому, щоб керівники спрямовували свої зусилля на створення 

такої атмосфери в організації, щоб людям подобалося працювати». Тобто керівник, який є 

лідером може направляти людей, щоб вони не боялися виходити зі звичної їм «зони комфорту» 

й братися за вирішення нових завдань та проблем [4]. 

Звісно щоб бути керівником та лідером для своїх підлеглих потрібно багато працювати 

і в першу чергу – це робота над собою. Ми виокремили 6 основних елементів справжнього 

лідера-керівника, а саме: ініціативність, інформованість, захист своєї думки, вміння приймати 

чіткі, аргументовані рішення, лаконічне, справедливе, неупереджене розв’язання конфліктних 

ситуацій та критичний аналіз. Всі ці 6 елементів лише доповнюють один-одного та не можуть 

працювати поодинці – це ніби ключовий організм з якого котім функціонує справжній Лідер. 

Кожний з цих елементів потрібно розвивати, вдосконалювати протягом всього життя. Адже 

будь який керівник до того ж лідер в своїй команді повинен постійно самовдосконалюватися, 

працювати, розвивати свої звичками, навичками та вміння.  

Одним з ефективних способів самовдосконалення себе як лідера є складання 

індивідуального плану нарощування лідерського потенціалу. Це особистий план розвитку, 
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який має бути конкретним і в той же момент реалістичним, він повинен мобілізувати всі ваші 

здібності й вимагати від вас повної віддачі. Перший крок до успіху – це чітко сформована 

перед собою ціль. Другий – визначення за якими критеріями ви будете судити про успіх: самі 

цілі стають набагато чіткішими, якщо їх можна виміряти. Чітко визначте, над якими діловими 

якостями ви будите працювати [3]. 

Отже, керівник і лідер тісно пов’язані між собою. Однак їх не можна ототожнювати чи 

протиставляти, адже гарний, успішний керівник – це в першу чергу лідер серед своїх 

підлеглих. Пам’ятайте, що Ви відповідаєте за власний розвиток. У людей завжди є вибір – 

вчитися та рости на основі життєвого досвіду або зосередитися на власній безпеці. Особиста 

ефективність зростає, коли ви навчитеся нести відповідальність за хід власного життя та 

контролювати свій прогрес. 

 

Список використаної літератури: 

1. Від керівника до лідера. Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/521/12.2019.pdf 

2. Керівництво і лідерство. Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://library.if.ua/book/36/2443.html 

3. Лідерство та ефективне управління. Електронний ресурс. Режим доступу: 
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4. Лідерство та керівництво. Навчальний посібник з психології. Соціальна психологія. 

Електронний ресурс. Режим доступу: 
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Аналізуючи слово «бренд», на думку найчастіше спадає назва компанії, наприклад, 

«Nestle», «Jonhson&Jonhson», «Maserati», «Lamborgini». Вони ввійшли в історію, але такі 

приклади я обрала не дарма, адже всі вони названі прізвищами своїх засновників. Щодо більш 

сучасних прикладів, то варто звернути увагу на те, що сьогодні популярне створення 

своєрідного «обличчя» бренду, який має на меті формування асоціації певного особистого 

бренду з брендом компанії. Наприклад, Кайлі Дженнер – Kylie Cosmetics, Ілон Маск – Tesla, 

Дмитро Дубілет – Monobank, Валерія Бородіна – Oh My Look! 

Чи означає це, що персональний бренд мають лише люди, які стали відомими? 

Беззаперечно, ні. Я хотіла б розглянути це питання саме в контексті того, що «індивідуальний 

бренд» - це те, що має абсолютно кожна людина, тому що це не лише те, як вона презентує 

себе (хоча це теж важливий аспект), а і те, що про неї думають і як уявляють інші. Виявляється, 

що в епоху диджиталізації та розвитку цифрових технологій для цього не обов'язково 

розпочинати власну справу. Насправді ми створюємо власний бренд, навіть якщо і не маємо 

чіткої мети сформувати його. Для цього досить зареєструватися в будь-якій соцмережі, що 

стане підґрунтям для напрацювання своєрідного цифрового сліду та створення свого іміджу.  

Особливо актуальним питання формування індивідуального бренду, зокрема у 

соцмережах, є серед молоді. Важливо звернути увагу на те, що все більше роботодавців, 

надавачів грантів та стипендій просять під час заповнення заявки залишати посилання на свої 

сторінки у Фейсбуці, Інстаграмі, LinkedIn та інших. Спеціалісти відділу Human Resources 

аналізують сторінки потенційного працівника/працівниці чи апліканта/аплікантки й оцінка 

такого «іміджу» у соцмережах може відіграти значну роль у прийнятті рішення: чи співзвучні 

цінності та погляди людини з позицією компанії, чи сповідуватиме потенційний/а 

працівник/ця чи отримувач/ка гранту спільну місію.  

Особливістю формування особистого бренду у 21 столітті є цифрова грамотність. 

Важливою є цифрова гігієна, тому я хотіла б звернути увагу на так звану «культуру 

скасування». Cancel culture або «кенселінг» — це сучасна форма осуду або відмови від 

підтримки публічної персони за її дії або висловлювання, які, на думку громадськості, були 

образливими або суперечливими [1]. Наприклад, у серпні 2020 року Джоан Роулінг повернула 

нагороду в царині прав людини Ripple of Hope Award, яку раніше їй вручила організація імені 

Роберта Кеннеді. Таке рішення ухвалили через «трансфобні твіти та заяви» письменниці, які 

вона публікувала протягом червня 2020 року [1]. Відповідно до даних Google Trends поняття 

культури скасування перебувало на піку популярності у лютому-березні 2021 року [2]. Щоби 

не стати жертвою культури скасування, потрібно бути особливо обережним у своїх 

висловлюваннях та діяльності в соцмережах. 

Отже, формування індивідуального бренду є важливим аспектом самопрезентації. Не 

лише створення власної компанії може сприяти популяризації особистого бренду, а й 

першочергове створення індивідуального бренду, наприклад, через активну участь у 

громадському чи науковому житті може надалі допомогти популяризації діяльності людини 

чи її новоствореної компанії.  

 

Список використаної літератури: 
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2. [Електронний ресурс] - 
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У сучасних непростих умовах функціонування економіки України розвиток 

підприємств, організацій, фірм не можливий без ефективної управлінської діяльності, без 

керівників-лідерів, які стають найважливішим ресурсом суспільства, його локомотивом. З 

огляду на це, значення ефективного керівництва та лідерства є актуальним питанням 

сьогодення. 

На даний час існує проблема неоднозначності трактування понять «керівництво» та 

«лідерство», а також потреба в сумісництві керівництва і лідерства в бізнесі, тому вони є 

об’єктом досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Науковими дослідженнями 

в цій галузі займалися Г. Андреєва, І. Адізес,К. Берд, О.Виханський, М. Корнєв, М. Логунова, 

Д. Райгородський та інші. У своїх працях вони звертають увагу на те, що підприємство, 

організація, фірма, компанія домагаються стабільних успіхів, коли їх керівник є 

загальновизнаним лідером і взірцем для всього колективу. Однак незважаючи на значні 

досягнення і напрацювання, питання транзиту від керівництва до лідерства, залишається 

недостатньо дослідженим. 

Дуже часто ми вважаємо, що перебуваючи на керівній посаді, керівник автоматично 

має владу над підлеглими і є лідером колективу. Проте на практиці це не завжди так, між 

керівництвом і лідерством існує певна різниця. 

Керівник – це індивід, який очолює колектив і використовує надану йому владу для 

впливу на поведінку людей, які в ньому працюють. Керівник може використовувати 

формальні важелі впливу (у цьому випадку поняття «керівник» ототожнюється з поняттями 

«менеджер», «керуючий») і неформальні (тоді поняття «керівник» ближче до поняття 

«лідер»). Потрібно відмітити, що керівництво – це процес впливу на підлеглих саме за 

допомогою формальних важелів для забезпечення виконання ними офіційно визначених 

доручень і вирішення певних завдань. Ми можемо стверджувати, що основою керівництва є 

вплив і влада.  

Лідер – це людина, яка береться за справу сама або розподіляє завдання між членами 

групи так, щоб кожен з них міг виявити ініціативу. Лідером є людина, яка веде за собою 

колектив задля досягнення спільної мети. Шлях, яким веде лідер свою команду, залежить від 

його особистих цінностей, його фокусу на короткотерміновий результат чи на довготривалу 

стратегію. Тобто лідер – найавторитетніша особистість, що реально відіграє центральну роль 

в організації спільної діяльності та регулюванні взаємин у групі [4, с. 230]. 

Тому вкрай важливо зробити передусім термінологічні уточнення і розвести поняття 

«лідер» і «керівник». Б. Д. Паригін називає наступні відмінності лідера і керівника: 

 1) лідер в основному покликаний здійснювати регуляцію міжособистісних стосунків в 

групі, тоді як керівник здійснює регуляцію офіційних стосунків групи як деякої соціальної 

організації; 

 2) лідерство можна констатувати в умовах мікросередовища (яким і є мала група), 

керівництво – елемент макросередовища, тобто воно пов'язане з усією системою громадських 

стосунків; 

 3) лідерство виникає стихійно, керівник будь-якої реальної соціальної групи або 

призначається, або обирається, але так чи інакше цей процес не є стихійним, а, навпаки, 

цілеспрямованим, таким, що здійснюється під контролем різних елементів соціальної 

структури; 

4) явище лідерства менш стабільне, висунення лідера значно залежить від настрою 

групи, тоді як керівництво - явище стабільніше; 

mailto:nastiaa406@gmail.com


238 

 5) керівництво підлеглими, на відміну від лідерства, має набагато чіткішу систему 

різних санкцій, яких в руках лідера немає; 

 6) процес ухвалення рішення керівником (і взагалі в системі керівництва) значно 

складніший та опосередкований безліччю різних обставин і міркувань, що не обов'язково 

кореняться в цій групі, тоді як лідер приймає більш безпосередні рішення, що стосуються 

групової діяльності; 

 7) сфера діяльності лідера,  здебільшого, мала група, де він і є лідером, сфера дії 

керівника ширша, оскільки він представляє малу групу в ширшій соціальній системі. 

Лідерство («leadership», англ.) – реалізація організаційного керівництва, що охоплює 

розробку бачення, планування, прийняття рішень, мотивування, організацію, розвиток, 

наділення повноваженнями і спрямування діяльності людей на досягнення конкретних цілей 

Владні позиції керівника зміцнюються, якщо він, окрім формальних підстав керувати, 

завоює прихильність підлеглих завдяки таким особистим якостям: компетентності, рішучості, 

цілеспрямованості, енергійності, вмінню пробуджувати ентузіазм тощо, тобто виявить 

лідерські якості, що ґрунтуються на неформальній основі. Ефективність лідерства 

підтверджується дослідженнями Р. Кунца і С. О’Доннела, які експериментально довели, що 

формальне керівництво дозволяє використовувати потенціал співробітників на 60%  або 65%, 

тоді як «здійснюючи лідерство», керівник може досягти повного використання здібностей 

підлеглих [2, с. 4]. 

На наш погляд, для здійснення успішного та ефективного транзиту від керівника до 

лідера необхідне поєднання ролей поведінки, важливий баланс. Сконцентрувавшись лише на 

одній ролі, управлінець може втратити команду, її мотивацію або ж не впоратися з 

першочерговими завданнями.  

Поєднання керівництва і лідерства в одній особі є основною вимогою сучасності. Таке 

поєднання стане реальним за умови створення команди послідовників, адже стосунки «лідер-

послідовник» є набагато результативнішими та ефективнішими, ніж стосунки «начальник-

підлеглий». Специфіка роботи керівника-лідера має зводитись до виконання таких функцій: 

- вибудова стратегії, постановка цілей; 

- постійна комунікація з колективом, постановка завдань і видача розпоряджень; 

- підтримка зворотного зв’язку, координація зусиль підлеглих; 

- мотивування діяльності підлеглих, оцінка результатів їхньої діяльності; 

- пошук нових ідей, технологій; заохочення до цього інших; 

- особистий розвиток, професіоналізм, впевненість та вміння вести за собою; 

- аналіз результатів діяльності. 

Отже, враховуючи надзвичайно динамічний розвиток суспільства, інтелектуалізацію 

праці, часті і стрімкі зміни у виробничих процесах, з’являється необхідність у керівниках, які 

зможуть ефективно здійснити управління, виявити свої лідерські здібності, зацікавити 

роботою колектив, застосувати певні управлінські та мотиваційні методи. Транзит від 

керівництва до лідерства є вимогою сучасності. 

 

Список використаної літератури: 
1. Малюська В. А. Лідерські якості керівника – умова ефективного функціонування 
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СПбГУП, 2010. – 533 с. 
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 Будь-яка соціальна група характеризується наявністю певної ієрархічної структури. 

Так влаштоване життя, і не тільки у суспільстві, адже і в живій природі ми можемо 

спостерігати численні приклади складних взаємодій: одні – активні, інші – пасивні, хтось 

керує, а хтось виступає у ролі підлеглого. Здатність одних осіб впливати на інших завжди 

викликала інтерес. Відповідно, у багатьох науках це закріпилося у понятті ―лідерство, яке 

згідно вимог часу набуває певної гендерної ознаки.  

Актуальність та мета теми дослідження пов’язані з тим, що жіноче лідерство – 

беззаперечна реальність, яка ґрунтується на історичних засадах і є невід’ємною складовою 

сучасних ринкових процесів. 

Лідерство – процес двосторонній і тим продуктивніший, чим активніша відповідь, 

реакція мас на лідерські гасла. Ця загальна соціальна активність – показник як лідерського 

впливу, так і опанування лідером найсуттєвіших явищ соціального життя. Соціальна 

активність кожної людини визріває на тлі її індивідуальних якостей, світосприйняття, 

переконань та соціального попиту. 

Сучасне жіноче лідерство функціонує в різних сферах суспільного життя, виявляється 

у різноманітних формах підприємницької діяльності як перспективна організаційна модель 

суспільного розвитку. Розбудова сучасної економічної системи в Україні невід’ємна від 

активної участі жінки-лідера у формуванні якісно нових та модернізації традиційних 

механізмів і структур. 

У сучасних умовах вже як аксіоматичний сприймається процес емансипації жінки, 

неодмінний фактор становлення й реалізації її особистості. Без реалізації вимоги 

рівноправного з чоловіками лідерства в промисловості неможливе сьогодні розв’язання усього 

комплексу проблем відстоювання й забезпечення прав людини в загальногромадянському 

плані. 

В умовах становлення незалежної української держави відбуваються зміни у науковому 

світосприйнятті, в тому числі й стосовно дослідження ролі й діяльності жінки як лідера у 

сучасному аграрно-промисловому житті. Отже, під аграрно-промисловим лідерством 

розуміється реальна влада авторитетних людей у здійсненні легітимного впливу на 

суспільство, що добровільно віддає їм частину своїх повноважень і прав. 

Правомірно констатувати наявність традиції дослідження жіночої емансипації та 

статусу жінок у суспільстві в українській історичній, філософській, політичній думці 

минулого (Т.Г.Шевченко, М.О.Максимович, Л.Боровиковський, М.І.Костомаров, 

М.П.Драгоманов, І.Я.Франко, Леся Українка, О.Ю.Коцюбинський та ін.). [2] 

Сучасний хід історичного та соціального розвитку людства по-новому конструює 

погляд на жінку. Породжена культурою, способом буття людей у суспільстві, лідерська 

потенція жінки в певній діяльності сприятиме трансформації суспільства "маскулінного типу" 

у новий соціальний стан. 

Позитивний приклад вбачається у суспільній практиці західних суспільств, де жінка з 

кожним роком стає потужнішою як соціальна одиниця, де їй довірені керівні посади в 

управлінні державою, відповідальні пости у політиці, економіці, культурі, громадському 

житті. Це результат, що свідчить про зміни у свідомості загального суспільного масштабу. 

Шлях до світової інтеграції, мобільності, синтезу можливостей людей бачиться успішним за 

умов матріархальної організації соціуму, адже жіночі визначальні риси зумовлюють і 

теперішній світовий суспільний процес. 
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У суспільній свідомості гендерні стереотипи функціонують у вигляді стандартизованих 

уявлень про моделі поведінки та риси характеру, відповідно до понять "чоловіче" та "жіноче", 

формування яких відбувається на трьох рівнях: індивідуальному, міжособовому й 

соціальному. 

Незважаючи на розмови про демократію, аж ніяк не можна констатувати 

демократизацію мислення щодо суспільного становища жінки в Україні. Інакше кажучи, з 

одного боку, спостерігається "сформоване" негативне громадське ставлення до місця й ролі 

жінки в суспільстві, а з іншого – низька самооцінка самих жінок у процесі самовизначення. 

Значною мірою такий стан спричинений тим, що наші жінки впродовж кількох поколінь не 

допускались до прийняття рішень на всіх рівнях влади.   

Засновниця організації «Girls Who Code» Решма Сояні говорить, що головна причина 

такої малої кількості лідерів серед жінок – страх бути не ідеальними. Тому більшість обирає 

роботу і професію, на якій добре знається. Але не варто боятися недосконалості. Потрібно 

бути більш впевненою і сміливою, а навчатися цьому ще в дитинстві. Тому її гаслом є «Вчіть 

дівчат бути сміливими, а не ідеальними». І ми дійсно вважаємо, що варто підтримувати дівчат 

у їх починаннях, заохочувати помилки, щоб вони не боялися їх допускати. Адже уроки на своїх 

помилках найкраще засвоюються. Тільки так можна виховати покоління сміливих жінок, що 

зможуть побудувати кращий світ для себе і для кожного з нас. 

Цікавою є думка письменниці й журналістки Гейл Цемах Леммон, яка  на підтримку 

жіночого лідерства зазначає «Жінки-підприємці – це приклад, а не виняток!». Закликаючи все 

більше жінок опановувати засади лідерства, вона нагалошує: «Ніколи не дозволяйте 

обмеженим людям обмежувати вас! Ставте масштабніші цілі, прагніть більшого. Жінки здатні 

вплинути на ситуацію не лише із гендерною нерівністю, а й на глобальну економіку. І коли ми 

самі змінимо уяву про себе, інші підуть за нами. Час вже думати ширше». [1] 

Від так, підсумовуючи та спираючись на власний життєвий хоч ще і не значний, але 

професійний досвід, є сенс вважати, що головна причина такої малої кількості лідерів серед 

жінок - страх бути не ідеальними. У нашому суспільстві жінка має своє певне положення, 

але, звичайно, безперечно, загальноприйнято, що чоловікові легше в бізнесі, аніж жінці, і це 

ні для кого не секрет! Проте, це не означає, що жінці важко в бізнесі… Там є свої 

плюси. Наприклад, відсутнє суперництво, яке є між чоловіками, тому в певній мірі 

спілкуватися навіть легше. Тож головою  порадою всім жінкам у будь-якій діяльності є вірити 

в себе. І в жодному разі не шукати різницю в професійних справах між чоловіками і жінками. 

Найважливіше – не боятися, а діяти!  

Якщо Ви відчуваєте в собі сили, якщо у Вас є ідея, є команда – то чому б не 

спробувати, щоб потім всю решту життя не звинувачувати себе за втрачені можливості. Грайте 

і вигравайте, отримуйте задоволення від такої гри, будьте готові до тяжкої праці та можливих 

труднощів і невдач. Але попри все вірте в себе – без цього ніколи не буває успіху.  

 

Список використаної літератури: 
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Сьогодні заклад вищої освіти (далі – ЗВО) покликаний формувати нову генерацію 

української інтелігенції – грамотну, всебічно розвинену, творчу і відповідальну за себе і свої 

дії, здатну активно спрямовувати на подальший розвиток незалежної Української держави всі 

набуті знання й уміння. У закладах вищої освіти та їхніх структурних підрозділах функціонує 

студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування 

відповідних навчальних закладів. Студентське самоврядування – це право й можливість 

студентської молоді вирішувати питання навчання й побуту, захисту прав та інтересів 

студентів.  

Колективізм, загальні інтереси, дружба, спілкування – це далеко не повний перелік 

позитивних рис студентської самодіяльності, під якій у даному контексті розуміється робота 

над собою і розвитком свого суспільства. Для реалізації концепції студентське 

самоврядування та громадська ініціатива мають особливе значення. Участь студентської 

молоді в управлінні університетом розширює сферу застосування здібностей та вмінь 

студентів, дає кожному можливість розвинути талант, проявити ініціативу. Тим самим хочу 

зазначити, що у Миколаївському національному аграрному університеті є усі можливості для 

самореалізації молоді. Для цього науково-педагогічними працівниками та студентським 

самоврядуванням організовуються такі заходи: 

1. Проведення краєзнавчих, науково-практичних конференцій, читань за темами: 

«Заповідники південного краю», «Перлини степового краю», «Культурно-мистецькі осередки 

Півдня України» тощо. 

2. Проведення «круглих столів», присвячених проблемним питанням 

етносоціокультурного розвитку краю від найдавніших часів і до наших днів. 

3. Організація та проведення екскурсій до краєзнавчих, історичних, природничих 

музеїв міста, області. 

4. Проведення університетських олімпіад з української мови та інших предметів. 

5. Організація та проведення тематичних виставок. 

6. Здійснення пішохідних екскурсій по історико-архітектурним місцям міста, 

області. 

7. Проведення тематичних диспутів. 

8. Проведення концертно-розважальних програм, на яких кожен студень має змогу 

проявити свій талант. 

9. Організація та проведення конкурсів студентських плакатів і фото робіт. 

10. Організація спортивних змагань. 

Також у Миколаївському національному аграрному університеті діють такі творчі 

колективи, які дають змогу реалізуватися будь-якому здобувачеві вищої освіти: 

- Народний студентський хоровий колектив «Калина». 

- Народна студія естрадного вокалу. 

- Народна театральна студія «М.А.С.К.А.». 

- Народний театр естради  «Агранавти». 

- Народний ансамбль танцю «Золотий колос». 

- Народна студія розмовного жанру. 

- Студія образотворчого мистецтва «Чарівна скринька». 

- Студія гри на музичних інструментах. 

mailto:neven31ksu@gmail.com


242 

- Гурток підготовки телеведучих та відеооператорів студентського телебачення 

«МНАУ-TV». 

На мою думку, найбільш важливий суб’єкт виховання, що впливає на студентську 

молодь це університетська атмосфера, що формується силами всіх співробітників ЗВО та 

студентським самоврядуванням. Система виховання має бути динамічною, творчою, 

демократичною, постійно розвиватися й удосконалюватися, морально і матеріально 

стимулюватися. Реалізація змісту даної концепції має здійснюватися на основі комплексного 

підходу, що передбачає єдність і погодженість усіх його складових, взаємодію всіх суб’єктів. 
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В епоху всебічного розвитку підприємництва, як основного сектору господарської 

діяльності фізичних та юридичних осіб, що пропонують і продають необхідні, новітні та інші 

різноманітні види послуг та товарів для споживачів, великого значення набуло таке поняття, 

як «індивідуальний бренд». Це така необхідна категорія у сфері просування, що дозволяє 

підтримувати конкурентну спроможність окремого підприємства, і тому має враховуватись 

для ведення своєї успішної на фінансово вдалої діяльності. 

У сучасних реаліях під терміном «бренд» розуміють сукупність знаків, символів, які 

застосовуються товаровиробниками з метою формування у споживача пізнаваності товару або 

компанії під час просування на ринку [1]. Так, потенційний споживач чітко знає, кому 

належить той чи інший товар / послуга, якщо він має свій логотип, назву та інші атрибути 

бренду. Відзначимо, що індивідуальний бренд – це створення впізнаваного професійного імені 

та репутації для певної компанії, який забезпечує зв’язок з його цільовою аудиторією, виділяє 

компанію серед інших та значно підвищує попит на ринку у своїй сфері надання послуг або 

продажу товарів. 

Бренд – це, перш за все, враження покупця. Це певні асоціації, що виникають у 

споживача, коли він бачить логотип і упаковку, чує назву або музичний супровід з рекламних 

роликів даного бренду. Бренд – це різниця між пляшкою звичайного лимонаду і пляшкою 

Coca-cola, звичайними годинами і швейцарськими. Саме бренд формує очікування, які 

безпосередньо впливають на враження від покупки. Якщо один і той же товар помістити під 

різними брендами в різні упаковки для потенційного покупця він буде мати різну цінність. 

Чим більше розкручений бренд, тим вище цінність його товару / послуги і тим більше попит у 

споживачів. Наголосимо, що бренд – це не просто технологія це ціла філософія життя не тільки 

продукту, але і компанії в цілому! Тільки за умови, що всередині компанії будуть дотримані 

всі ті цінності, які вона хоче запропонувати споживачам за допомогою свого бренду [1].  

Тому, індивідуальний бренд – це сукупне поняття, яке включає в себе такі основні 

складові, як: імідж, репутація та торгова марка. Для того, що створити індивідуальний бренд 

недостатньо володіти лише одним із цих елементів, адже лише у поєднанні кожної з цих 

категорій можливе створення індивідуального бренду.  

Індивідуальний бренд варто поділити на такі види: експертний, провокаційний, 

змішаний та мігруючий. Експертний – це вузькопрофільний бренд, що професійно 

спеціалізується на поширенні певного тематичного контенту. Провокаційний – це такий 

бренд, що має на меті шокувати аудиторію. Змішаний бренд – має більшу цільову аудиторію, 

адже поєднує в собі як ознаки експертного, так і змішаного бренду. Мігруючий бренд – 

передбачає перехід з однієї категорії індивідуального бренду в іншу. 

Формування індивідуального бренду – це чіткий план дій, який застосовується 

підприємцями для створення ефективного механізму, що дозволяє в поєднанні з грамотною 

маркетинговою стратегією вигідно монетизувати ідею або проект [4]. 

Основним планом створення індивідуального бренду є: Вибір ніші, цільової аудиторії 

і сфери інтересів. На цьому етапу варто визначити, який саме продукт або послуги  

пропонуються, які у ньому соціальні призначення, хто буде купувати цей продукт, у чому 

основна місія, як підприємця. Наступний етап - аналіз конкурентів, який характеризується 

вивченням тих відомих компаній, які здійснюють діяльність у вашій області, що дасть 

зрозуміти, у чому можна виділитись. Останній етап найширший  - створення стратегії 

просування особистого бренду, що передбачає продуманий план реалізації просування і 

доведення до відома споживачів про компанію.  
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Бренд допомагає компанії вирішити наступні завдання при просуванні товару на ринок: 

ідентифікувати (дізнатися) товар при згадці; відрізнитися від конкурентів, тобто виділити 

товар із загальної маси; створити в свідомості споживачів привабливий образ, що викликає 

довіру; зосередити позитивні емоції, пов'язані з товаром; прийняти рішення про покупку і 

отримати задоволення від прийнятого рішення; сформувати групу постійних покупців, які 

асоціюють з брендом свій спосіб життя (прихильники бренду) [2]. 

Для залишення образу бренду у свідомості споживачів варто звернути увагу на відмінні 

риси бренду: відмінні риси бренду: статура, тобто особливості продукту, символи й атрибути; 

особистість – характер і ставлення; відносини – переконання і асоціації; культура – сукупність 

значень; відображення – вид клієнта марки; self-image – внутрішнє дзеркало клієнта як 

споживача бренду [1]. 

Отже, індивідуальний бренд – це результат діяльності будь-якої компанії. Цим вона має 

змогу заявити про себе споживачу, а вже у якому аспекті – залежить від самої компанії. 

Важливо займатись розвитком індивідуального бренду, реагувати на потреби споживачів, 

соціальні зміни, діяльність конкурентних компаній, щоб тримати компанію у полі зору. 

Завдяки постійному розвитку свого індивідуального бренду, у компанії є можливість заявити 

про себе як про успішну компанію, яка продає/надає якісні товари/послуги. 

Таким чином, бренд – це унікальний образ, який існує у свідомості споживачів. Він 

сприймається як одне ціле: назва, стиль реклами, ціна, упаковка. Будучи інтегрованим в 

сучасний соціокультурний контекст, брендинг здатний відображати всі зміни, що 

відбуваються як в економічній, так і в соціальній сфері. [3]. Формуючи бренд компанії у 

сучасних умовах глобалізації важливо звертати увагу на імідж та репутацію компанії, 

враховувати уже наявний міжнародний досвід та намагатися бути унікальним у своїй ніші. 
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З кожним роком світ невпинно розвивається – збільшується кількість населення 

планети, зростають його потреби, стрімкими темпами крокує технічна революція. Докорінних 

змін зазнає не лише суспільство, а й виробнича сфера. Незмінним залишається той факт, що 

первиною потребою людини являються продукти харчування, одяг, житло та інші товари 

першої необхідності, адже, передусім, саме вони необхідні для підтримки життя, а також 

забезпечують можливості реалізації інших потреб: соціалізації, безпеки, поваги, 

самовираження. Джерелом всього, що необхідно для забезпечення фізіологічних потреб 

людства являється сільськогосподарське виробництво, оскільки не можливо прожити без 

хліба, овочів, фруктів, без ситної каші, м’яса і молока. Ці продукти проходять довгий шлях від 

поля до нашого столу, і управляють ним кваліфіковані фахівці [1]. 

З огляду на це аграрна сфера надзвичайно важлива для економіки будь-якої держави. 

Перед фахівцями цієї сфери, враховуючи невпинне зростання населення планети, стоїть 

глобальне завдання – виробити достатньо, щоб забезпечити все людство. Сільське 

господарство важливе не лише для виробництва харчових продуктів, а й для виготовлення 

тканин, ліків, будівельних матеріалів, біопалива тощо. 

Фахівці аграрної сфери завжди будуть затребувані на ринку праці. Особливо в Україні 

– аграрній державі, серед природних багатств якої найродючіші землі і сприятливий клімат 

для сільського господарства. Незважаючи на нестабільну політичні і економічну ситуацію, 

сільське господарство продовжує залишатись локомотивом економіки та нарощувати свій 

потенціал на світовому аграрному ринку. Згідно статистичних даних на даний час аграрна 

продукція, вироблена в Україні, може нагодувати 600 млн. людей. Тому з впевненістю можна 

сказати, що всі хто обрав чи обере аграрний фах, ніколи не залишить у програші [2]. 

Аграрна освіта – це престижно та актуально. Сільське господарство вийшло за межі 

сільської місцевості. Невід’ємною його складовою є агрохолдинги, елеваторні та тваринні 

комплекси, птахофабрики, переробні заводи, логістичні центри, хімічні, насіннєві, 

консалтингові, дистрибуційні та торгові компанії. Та й зовнішній вигляд аграрного 

виробництва змінився. Одночасно з цим кар’єра в агросфері в певній мірі творча. Адже 

вимагає неформального підходу до справи і передбачає тісний зв’язок з природою. Це праця 

на свіжому повітрі, спілкування з землею, гармонія з природою. Потрібно вміти не лише брати 

від землі, а й віддавати. 

Аграрні фахівці належать до списку найбільш потрібних професій в Україні, а попит 

на них незмінно залишатиметься високим. Аграрний сектор росте з кожним роком, а тому 

кваліфікованих фахівців з аграрною освітою потребує ціла низка сфер бізнесу. 
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Просування та популяризація ідей гендерної рівності на національному та 

міжнародному рівнях поступово сприяла розширенню професійних рамок та можливостей для 

зайнятості жінок. Більшість країн світу в сучасних умовах націлена до повного нівелювання 

дискримінації за ознакою статі у соціально-трудовій сфері завдяки реалізації гендерно-

сенситивних політичних ініціатив.  

Традиційно, до найбільш престижних у світі відноситься професія дипломата. Вона 

набула широкого розповсюдження не лише в Україні, але й у світі. Це пов’язано зі стрімким 

розвитком міжнародних економічних, соціальних, культурних, наукових та інших відносин 

між країнами, їх поглибленій співпраці на фоні активізації процесів глобалізації та 

інтернаціоналізації. Водночас, повної ліквідації явища гендерної сегрегації вертикального та 

горизонтального типів, розриву в оплаті праці чоловіків і жінок досягнути не вдалося жодній 

з них. За прогнозами Світового економічного форуму, лише 25,2 % парламентських посад у 

всьому світі займають жінки і тільки 21,2 % – міністерські [1]. Лідерські позиції щодо 

подолання гендерного розриву вже 11-й рік підряд займає Ісландія – у країні на 88 % 

забезпечено рівність між чоловіками та жінками. Високі результати у боротьбі з гендерною 

нерівністю демонструють також Норвегія (84,2 %), Фінляндія (83,2 %), Нова Зеландія (79,9 

%), Німеччина (78,7 %) і т.д. Серед аутсайдерів – Японія (121-е місце), Угорщина (105-е), 

Туреччина (130-е), Пакистан, Іран та Йємен розмістилися на 3-х останніх позиціях в рейтингу. 

Україна показником «жінки на міністерських посадах» займає 82-ге місце у світі, а за 

критерієм «жінки у парламенті» – 88-ме місце [1]. Загалом, у світі зберігається існування так 

званих «чоловічих» і «жіночих» сфер діяльності, розмежування гендерних ролей в ієрархії 

управління та рівнів взаємодії, а доступ чоловіків до високооплачуваної та престижної роботи 

загалом є вищим (табл. 1): 

Таблиця 1 

Бачення можливостей доступу чоловіків і жінок до високооплачуваної роботи, % 

 Чоловіки мають  

більше можливостей 

Жінки мають  

більше можливостей 

Гендерні 

можливості рівні 

Доступ до 

високооплачуваної 

роботи 

 

   

Лідерські позиції у 

громаді 

 

   

Вираження 

політичних 

переконань 

 

   

Здобуття кращої 

освіти 

 

 

   

Джерело: побудовано за даними [2]. 

 

54 

44 

31 

11 

3 

3 

3 

4 

+ 
6 

38 

49 

63 

81 
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В сучасному суспільстві досить поширеною є теза про те, що дипломатичні посади 

займають здебільшого чоловіки, оскільки міжнародні відносини є маскулінізованою сферою 

діяльності. Питання гендерної рівності представників дипломатичного корпусу почало 

активно обговорюватися лише на початку 20-30-х років ХХ ст., особливо коли після Другої 

світової війни постала гостра необхідність у працівниках закордонних відомств. До цього 

часу, всі важливі посади, пов’язані з представництвом країн займали виключно чоловіки, 

жінки ж в свою чергу, мали змогу відвідувати міжнародні заходи лише у якості жінки 

дипломата [3]. Зміна усталених гендерних стереотипів привела до поступового 

переосмислення цього факту, а тому початок XXI ст. асоціюється зі зростанням ролі жінок у 

функціонуванні дипломатичної служби, появи яскравих лідерок на міжнародній арені, 

діяльність яких, базуючись на необхідних навичках і знаннях, володінні інтуїцією та логікою, 

слугує на користь розв’язання нагальних світових проблем. Загалом, можна зробити висновок, 

що зростання участі жінок у дипломатичній діяльності залежить від загального прогресу у 

подоланні гендерної нерівності та їх політичного уповноваження. Так наприклад, Україна у 

рейтингу залучення жінок у політику займає 117-те місце, тоді як у рейтингу загальної 

гендерної рівності наша країна посіла 61 місце у світі [3]. Водночас, на фоні загального 

зростання поширеності професії дипломата серед жінок, важливо виокремити гендерні 

особливості діяльності у цій сфері.   

Чоловіки на вищих дипломатичних посадах, незалежно від історичного періоду, були 

й залишаються дієвими політиками, які спрямовують свою діяльність на розв’язання 

безпекових питань та просування ідей дво- та багатосторонньої взаємодії, інтеграції країн, що 

сприяє покращенню міжнародних відносин у світі в цілому. Діяльність жінок у дипломатичній 

сфері має багато подібних рис (безпека, інтеграція, економічна дипломатія тощо), але й має 

принципові відмінності. Такими особливостями слід вважати, поряд з іншими, дії, пов’язані з 

просуванням ідей гендерної рівності, популяризацію кар’єри у сфері міжнародних відносин 

як характерної для жінок. Таким чином, діяльність жінок-дипломаток на сучасному етапі 

розвитку людства має подвійне значення – не лише представництво інтересів країн та 

врегулювання проблем у їх відносинах, а й потужний вклад у просування інтересів соціальних 

груп жінок, сприяння їх економічному, соціальному та політичному уповноваженню, 

стирання умовних бар’єрів для професійної діяльності.  

Отже, на основі здійсненого аналізу можна зробити висновок, що професію дипломата 

можна опанувати незалежно від статі, а приклади кар’єри яскравих представників 

дипломатичної служби доводять, що професійний успіх досягається незалежно від статі лише 

завдяки наполегливій праці, знанням, досвіду, особистісним якостям. Прогрес у просуванні 

ролі жінок у міжнародному середовищі базується на переосмисленні їх ролі, розширенні 

можливостей розвитку, реалізації особистісних цілей та бажань, кар’єрного зростання для 

кожної з них, що сприяє побудові успішних кар’єрних траєкторій. 
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Територіальний брендинг є одним з найважливіших способів вирішення проблем 

міжрегіональної конкуренції та формування територіальної ідентичності. Під ідентичністю 

будемо розуміти почуття приналежності до соціальної спільності, що дозволяє людині 

ототожнювати себе з нею, фокусуючи увагу на територіальній ідентичності та її різновидах: 

національно-державній, локальній (регіональній та міській) і багаторівневій. Ідентичність 

виступає брендом міста або регіону і системно виражається в яскравих і привабливих ідеях, 

символах, цінностях, образах, іміджі міста  

В сучасних умовах корисно визначити основні інструменти для створення 

територіального бренду окремої території, чи навіть країни, які могли б впливати на створення 

позитивного іміджу території шляхом використання новітніх технологій. Основними 

інструментами для створення територіального бренди може бути реклама, маркетинг, зв’язки 

з громадськістю та інше [2]. 

Найцікавіше, що перші проекти, які були пов’язані з маркетинговим просуванням 

території, у світі з’являлися ще до вжиття поняття «бренд територій». Безпосередньо 

найпершими проектами були європейські туристичні центри, які з середини XVII ст. 

розпочали використовувати брендингові технології з метою активізації туристів та зміцнення 

становища території на конкурентному рівні. В США в кінці XVII ст. набули авторитетності 

компанії в сфері реклами. А в серединні 90-х рр. ідея системного і усвідомленого просування 

територій було оформлена у вигляді гіпотетичної концепції Ф. Котлером, в якій було 

обґрунтовано застосування маркетингових заходів з метою просування території. І нарешті, 

перші об’єкти регіонального брендингу значною кількістю почали з’являтися в другій 

половинні ХХ ст. [1]. 

Дослідник територіального брендингу Саймон Анхольт відзначає, що брендинг 

територій спрямований на подолання дефіциту матеріальних і нематеріальних ресурсів в 

регіоні, а в його основі, на думку вченого, лежить ідея донесення до широкого загалу уявлення 

про регіональну ідентичність території. Так, брендинг територій – це стратегія підвищення 

конкурентоспроможності міст, областей, регіонів, географічних зон і держав з метою 

завоювання зовнішніх ринків, залучення інвесторів, туристів, нових мешканців і 

кваліфікованих мігрантів. 

В 2018 р. Кабінет Міністрів України затвердив новий бренд України для презентації 

держави в світі. Логотип Ukraine NOW UA розробила та ж компанія, яка брала участь в 

розробці логотипу Євробачення 2017 в Києві – агентство Banda Agency. Метою розробки 

бренду було сформувати сучасний, позитивний образ України та привернути увагу іноземних 

інвесторів, які можуть допомоги Україні покращити туристичний потенціал [4]. 

Оскільки Україна є не дуже популярною серед туристів країною, потрібно було 

створити такий бренд, який спонукатиме подорожувати Україною, що в подальшому 

збільшить прибуток країни в цілому. Наприклад, щорічно в Коростені Житомирської області 

проходить «Фестиваль дерунів», який безперечно може викликати увагу міжнародних 

туристів. 

Водночас, зовнішня цільова аудиторія може отримати найбільш адекватне і позитивне 

уявлення про місце тільки в тому випадку, коли її бачення території збігається з баченням 

жителів. Це необхідна умова для появи успішного бренду території: ідентичність території 
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впливає на формування її іміджу, а імідж впливає на вибір зовнішніх «споживачів» (інвесторів, 

потенційних жителів, туристів), що і потрібно для просування інтересів і цілей території. 

Ідентичність території може бути виміряна за наступними параметрами [3]: 

1. Унікальність ‒ бачення жителями унікальних рис і особливостей території. 

2. Тотожність сприйняття місця ‒ розуміння жителями приналежності території до 

яких-небудь зовнішніх категорій (країни, регіону, типам міст. Наприклад, «я живу в місті-

курорті»). 

3. Позитивність сприйняття місця ‒ ступінь любові і прихильності жителів до своєї 

території, інтерес до її історії та культурного життя. 

4. Згуртованість міської спільноти ‒ спільність інтересів жителів, ступінь усвідомлення 

загальних проблем розвитку території, готовність до втілення спільних ініціатив, рівень 

симпатії до земляків. 

5. Практичний потенціал ідентичності ‒ здатність жителів до самоорганізації, дієве 

прагнення спільноти до посилення територіальної ідентичності, усвідомлювана і 

підтримувана жителями суть і стратегія розвитку території. 

Підводячи підсумки відмітимо, що потрібно створювати привабливість території в 

цілому, щоб можна було конкурувати на міжнародному рівні. Звичайно, міжнародний досвід 

територіального брендингу допоможе утворити бренд території таким чином, щоб в 

подальшому активізувати та популяризувати територію у загальному просторі, підвищуючи 

зацікавленість для туристів та створити інвестиційно-економічні та стабільні регіони, які 

могли б зацікавлювати інвесторів для внесення інвестицій безпосередньо в окрему територію, 

тобто збільшувати інвестиційний потенціал не тільки території, але й країни загалом. 

Безперечно, що територіальний брендинг буде актуальний завжди, оскільки являється 

ключовим об’єктом для розвитку будь-яких території та країни в цілому. 
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На аграрну сферу, її престижність, актуальність та економічну вигоду впливають такі 

фактори, як погодні умови, справність техніки, якість насіння та внесених під час обробітку 

землі добрив, що на постійній основі використовує АПК, а також правильний маркетинг і 

вміння знайти свого споживача. 

Збільшення народонаселення впливає на потребу у продуктах харчування, тому 

рентабельність й важливість аграрної сфери у житті громадян та в цілому держави, займає 

провідне місце. Великі аграрні корпорації мають можливість вирощувати набагато більше з 

урахуванням усіх статистичних даних, виробляти свою продукцію на випередження її 

потрібності для населення. Головне – це наявність постійного ринку збуту, активно 

відпрацьований маркетинг через усі можливі канали комунікації. 

Кожна аграрна компанія чи велика корпорація, окрім якісного виробітку своєї 

продукції повинна своїх потенційних покупців ознайомити із своєю політикою виробництва, 

познайомити із закулісним життям усіх, або ж більшості робочих процесів. Платформою для 

знайомства покупця й виробника – соціальні мережі. Саме у соціальних мережах канал ринку 

збуту продукції, а також комунікації працює вдвічі ефективніше, а також саме мережі 

допомагають виробникам у аграрній сфері ознайомитись із потребами  ринку. Моніторинг 

ринку й потреб споживачів дозволяє керівникам АПК краще розуміти покупця й збагнути, які 

нішеві культури краще вирощувати в певний рік, та  виробництво «чого» принесе йому 

більший дохід. На даному часову проміжку, серед рентабельних нішевих напрямків 

виробництва у аграрній сфері можна виділити такі продукції: 

 Мікрогрін (фермери, що займаються вирощенням мікрогріну у відносно 

промислових масштабах, хоча б від 0,01 га., запевнюють, що лише на цьому можна заробити 

мільйони гривень); 

 Розведення равликів (прийдеться вкласти 2-4 млн. грн., проте такий бізнес швидко 

окупить себе, адже равлики швидко розмножуються й на них є попит у певної групи 

споживачів); 

 Вирощення спаржі та зелені (мода на корисну їжу та ведення здорового способу 

життя, сприяє розвитку вирощування невибагливих рослин у наших широтах, що дозволяє 

фермерам та виробникам тратити менше, а заробляти більше); 

 Бджолярство, ведення невеликої пасіки (вигідна інвестиція, що дозволяє заробляти 

не лише на продажі меду, а й збільшити врожайність основних квітконосних культур на своїх 

же полях) [2]. 

Цей список можна продовжувати до нескінченності, адже кожен новий рік дає 

можливості для економічної стабільності аграрних виробництв. Аграрна сфера – престижна, 

коли вона розвивається і йде в ногу з часом, коли є точним розуміння того, що потрібно 

споживачам, а задоволення потреб потенційних покупців веде за собою й економічну вигоду 

й стабільність. Оцінки сталості розвитку аграрного сектору через розрахунок інтегрального 

показника, дає змогу визначити концептуальні засади гармонізації складових сталого розвитку 

аграрного сектору національної економіки за допомогою розробки імперативів побудови 

стратегії інклюзивного розвитку сектору в теоретичному та практичному контексті. 

Практичну значущість й рентабельність. Потребу сталості розвитку аграрного сектору, яка 

може бути використана при розробці програм, заходів, напрямів загальнодержавного, 

регіонального та місцевого їх розвитку[6. с. 94]. 

Агро сфера – це одна із провідних сфер, що на постійній основі розвивається й завжди 

вводить й оновлює свій матеріально-ресурсний потенціал, що у перспективі забезпечує процес 
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застосування новітніх технічних засобів. Виробництво конкурентоспроможної 

сільськогосподарської продукції у сучасних умовaх, неможливе без машин, зa допомогою 

яких здійснюються основні технологічні процеси. Ситуація, яка склалася в аграрному секторі 

країни зараз, оцінюється як критична, зумовлює необхідність розгляду ефективних заходів, 

спрямованих на організацію системи матеріально-технічного забезпечення галузі, пошуку 

джерел фінансування, впровадження в практику інноваційних моделей розвитку, адже 

більшість технічного парку на виробництвах, зношена більше ніж на 80%[1.с.4-10].Такі реалії 

негативно відзначаються не лише на якості вирощеної продукції, обробітку землі, а й на 

робочих місцях, адже із технічним прогресом збільшується й кількість робочих місць і 

затребуваність у персоналі, як технічному, так і виробничому. Несправність техніки 

уповільнює процес модернізації й зменшує кількість потрібних працівників. 

Україна – аграрна країна і хто, як не ми займаємо провідне місце у виробництві й 

вирощуванні сільськогосподарської продукції для потреб населення й в тому числі на експорт, 

тому рентабельність й престиж аграрної сфери, завжди буде на високому рівні. Проте, як і в 

будь-якій іншій діяльності, задля ефективнішої роботи й отримання якіснішої продукції, 

аграрній сфері ще більше потрібна підтримка саме держави й виконавчих органів. При умові, 

якщо буде підтримка законопроектів, які фінансово підтримуватимуть аграрну сферу 

виробництва, зокрема відновлення законопроекту №5131 від 2016 року, який на даний момент 

не дійсний, але депутати мають намір відновити його дію, щодо практики виділення 

агросектору державної підтримки у розмірі мінімум 1% аграрного ВВП країни за рік - це 

дозволить розвиватись АПК вдвічі швидше й якісніше та оновити свій технічний потенціал 

[4]. Важливо, щоб така підтримка була систематичною, адже аграрний сектор економіки 

України демонструє  лише стабільне зростання. На сьогодні близько 45 аграрних компаній 

сукупно контролюють близько 4,1 млн. га. сільськогосподарської землі, а їх загальна виручка 

перевищує $ 10,8 млрд., що дає зрозуміти, аграрна сфера діяльності – ефективна та економічно 

вигідна, як підприємцям, так і державі [3]. Основними напрямами планування та реалізації 

державних програм розвитку аграрного підприємництва повинні стати: 

 створення ефективного механізму фінансової допомоги підприємницькому сектору; 

 здійснення активної політики непрямого впливу на сільгоспвиробника з метою його 

стимулювання; 

 розробка програм розвитку інноваційного забезпечення суб’єктів підприємницького 

сектора аграрної сфери; 

 розвиток матеріально-технічного оснащення аграріїв; 

 розробка та удосконалення механізмів державної підтримки страхування; 

 забезпечення інформативності підприємців про послуги страхового ринку в аграрній 

сфері та державні гарантії [5]. 
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На сьогоднішній день більшість населення задається питанням: чи «модно» та головне 

«престижно» працювати у аграрній сфері. 

Аналізуючи дане питання, нами було проведено дослідження серед молоді 16-20 років 

та їх батьків з приводу перспективи розвитку аграрних професій сьогодення та їх актуальності, 

в цілому.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Діаграма 1- Опитування 

 

З діаграми бачимо, що більшість опитуваних взагалі не цікавляться розвитком аграрної 

сфери, вбачають в ній незручність та несучасність, і виходячи з цього випливають такі 

проблеми,як: 

- необізнаність у провідних професіях агрохолдингів України; 

- поява стереотипів;   

- небажання працевлаштуватися у даному напрямі; 

- відсутність молодих спеціалістів; 

- низький рівень менеджменту аграрних підприємств. 

Аграрні спеціальності та освіта в цілому – це престижно та актуально. Сільське 

господарство вже давно почало розвиватися за межами сільської місцевості. За приклад 

візьмемо агрохолдинг Kernel, який експортує свою продукцію у 80 країн світу та 

розповсюджує свої акції на Варшавській фондовій біржі [1].  

Змінилася й сама технологія аграрного виробництва. Тепер більшість підприємств 

застосовує новітні технології, які не завдають шкоди екології та навколишньому середовищу. 

Наразі все відбувається автоматизовано, з допомогою «розумних» систем управління, дронів 

або роботів.  

Для того, щоб зруйнувати стереотипи та однотипне мислення, населення повинно хоча 

б зрозуміти, що задля існування людства та задоволення мінімальних потреб, людям необхідні 

продукти сільськогосподарського виробництва, такі як хліб, овочі, фрукти, ситна каша, м’ясо 

і молоко. Але ніхто не замислюється, що для того, щоб ці продукти з’явилися вони проходять 
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декілька етапів виробництва. І виходячи з цього, зрозуміло, попит на кваліфікованих фахівців 

з аграрною освітою потребує ціла низка сфер бізнесу [2, c. 76]. 

Прикладом, що показує перспективу кар’єрного і матеріального розвитку фахівців, які 

пов’язали своє життя з сільськогосподарським бізнесом, є випускники Сумського 

національного аграрного університет. Студенти 8 факультетів вдало обирають даний напрям 

та в котрий раз доводять, що аграрна сфера – це престижно. 
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У наш час проблема лідерства є однією з найбільш складних та актуальних проблем в 

менеджменті. Сьогодні, коли все більше проявляється творча складова розумової праці, 

виникають питання щодо застосування нових методів управління. Все менш ефективним стає 

вплив адміністративного менеджменту. І головним інструментом управління стає лідерство. 

Лідерство – це істотна складова частина діяльності менеджера, пов’язана з 

цілеспрямованим впливом на поведінку окремих осіб чи робочої групи; інструментами такого 

впливу виступають навички спілкування й особистісні якості менеджера, які відповідають 

зовнішнім і внутрішнім потребам групи. [1]. Іншими словами лідерство можна назвати 

забезпеченням ефективної взаємодії членів групи. Саме ефективне лідерство використовує 

нові додаткові джерела влади і забезпечує її нові позитивні наслідки: прихильність до 

організації і готовність до змін [2]. 

В нинішній ситуації менеджер повинен бути ще й лідером. Розглянемо значення 

термінів «керівник» і «лідер». Керівник – це працівник, який очолює підприємство, наділений 

необхідними повноваженнями для прийняття рішень і несе всю повноту відповідальності за 

результати роботи очолюваного ним колективу [3]. Лідер – особистість, що користується 

визнанням та авторитетом в групі і за якою група визнає право приймати рішення про дії у 

важливих ситуаціях, бути організатором діяльності групи і регулювати відносини в ній [4]. 

Нині для здійснення більш ефективного управління організацією перед менеджером 

організації виникає завдання навчитися бути не просто керівником для своїх підлеглих, а стати 

керівником-лідером. 

Розглянемо основні відмінності між звичайним керівником та керівником-лідером. 

Керівник: схильний до стабільності і оптимізації ситуації; він чітко планує всі дії, які є 

необхідними для досягнення результату; аналізує можливі ризики і розраховує необхідні 

ресурси; визначає пріоритети і встановлює послідовність виконання робіт; роздає вказівки 

своїм підлеглим та забезпечує контроль за їх дотриманням; фокусується на додержані 

організаційної структури підприємства. Керівник-лідер: схильний до інновацій і розвитку 

ситуації, він є генератором нових ідей; бачить перспективи раніше за своїх підлеглих; помічає 

найменші ознаки змін у тенденціях; здатний швидко реагувати на зміни; приваблює і об’єднує 

нові ресурси; він узгоджує власні цінності і потреби з цінностями і потребами підлеглих. 

Лідером не можна стати просто досягнувши верхівки в організаційній ієрархії, ним 

стають тільки тоді, коли керівник пройшов шлях послідовного розвитку своїх лідерських 

якостей та збільшення масштабу свого лідерства, тобто становлення лідера тісно пов’язане з 

розвитком його лідерської компетенції. 

Ця компетенція полягає у тому, що керівник усвідомлює, що таке лідерство, розуміє 

його цінність, він сформував лідерські уміння і має всі необхідні якості, які дозволяють йому 

ефективно здійснювати як формальний, так і не формальний вплив на своїх підлеглих. 

Існує багато думок щодо того, як стати керівником-лідером. Прикладом таких  є думка 

Дж. Максвелла, автора книги «Виховай у собі лідера», за якою лідером можна стати 

піднявшись по «сходинках лідерства», до яких відносять статус, схвалення, продуктивність, 

наставництво, особистість. При досягнені п’ятої сходинки керівник уже має сформувати 

лідерську компетенцію. 

Ще одним шляхом становлення лідера є освоєння емоційного інтелекту, тобто 

здатність пояснювати власні емоції та емоції оточуючих з тим, щоб використовувати отриману 

інформацію для реалізації цілей [5]. 
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Відповідно до концепції сполучного лідерства Дж. Ліпман-Блюмена сучасний 

керівник-лідер повинен вміти встановлювати зв’язки між власними мотивами та цілями, а 

також цілями і мотивами своїх підлеглих. Він має оволодіти такими здатностями як 

особистісна автентичність та відповідальність, політичний прагматизм, заснований на 

етичних принципах, навички побудови спільноти однодумців, орієнтація на довгострокову 

перспективу, лідерство на основі довіри, надання можливостей і підвищення, пошук сенсу 

життя, які і формують лідерську компетентність [6]. 

Цікавою є концепція «трубопроводу лідерства», яка передбачає, що лідер повинен 

спочатку оволодіти навичками управління собою, наступним кроком є управління іншими, 

далі управління менеджерами, функціональним менеджментом, управління бізнесом, 

управління групою, управління підприємством. 

В сучасних умовах невизначеності, ризику і протиріч ефективною теорією лідерства є 

лідерство шляхом подолання конфліктів. В ній лідер повинен відмовитись від традиційного 

мислення «ми проти всіх». Новими, необхідними здібностями є здібності, які дозволяють 

об’єднувати особисті та професійні якості, які дозволяють перетворити серйозні конфлікти в 

можливості співпраці та інновації. 

Проаналізувавши думки щодо лідерства, можна дійти висновку, що лідер є командним 

гравцем, тому головною його якістю повинна бути здатність до колективної взаємодії. 

Перетворення керівника в керівника-лідера дозволить збільшити ефективність управління 

підлеглими в різних ситуаціях, призведе до створення колективу-однодумців, які спільно та 

ефективно працюють для досягнення цілей організації, дозволить забезпечити ефективне 

делегування повноважень тощо. 
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A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. (Лідер це той хто знає 

шлях, йде шляхом, і показує шлях) 

Напевно, кожен мріє стати лідером, але кожному також відомо, що стати ним не так 

просто. Важливим ключем до успіху лідера є саморозвиток. Запам’ятайте одну просту істину: 

хто володіє інформацією – той володіє світом. Тому для розвитку лідерського потенціалу 

потрібно читати побільше книжок, і не обов’язково тільки фахових. Не потрібно соромитися 

вчитися чогось в інших людей, переймати досвід у тих, хто, досяг позицій лідерства. 

Справжній лідер повинен володіти розвинутими комунікативними навичками: вміти не 

тільки чітко і ясно висловлювати свої думки, а й зацікавити своєю мовою присутніх, об’єднати 

всіх під загальною основою. Ще одна якість, без якої справжній лідер просто не мислимий, – 

це впевненість у собі, своїх діях. Витривалість – це та якість, якою повинен бути наділений 

справжній лідер. 

Щоб стати лідером, потрібно розуміти закони природи і керуватися дарованими 

вічними цінностями, розвивати культуру взаємної довіри і поваги, адже коли різні люди 

працюють в одній команді, над одним проектом, дуже важливо працювати злагоджено, 

поважати відмінності, надавати творчий простір для інших людей, показувати особистий 

приклад. Справжні лідери ведуть за собою своїм прикладом, а не штовхають інших іти вперед, 

а ще вміло делегують повноваження, дивляться вперед, у кожній ситуації ухвалюють 

правильні рішення, думають про інших. Розуміючи взаємозв’язок, лідер чітко бачить мету і 

згуртовує людей, створює команду, в якій індивідуальності розкриваються і доповнюють одна 

одну. 

Я студентка другого курсу спеціальності 181 «Харчові технології», ще зі школи я 

зрозуміла, що означає бути лідером, а вступивши до коледжу, змогла реалізувати свій 

лідерський потенціал: мене призначили старостою групи. Спочатку було важко, але ціль та 

наполегливість привели мене саме до того, чого бажала, я робила те,  що дуже добре виходило. 

Згодом, показавши себе, я стала Головою студентів відділення харчових технологій, на цій 

посаді була не так вже й довго, бо за досягнення та прагнення бути лідером мене призначали 

Головою студентського самоврядування. За два роки я пройшла великий шлях від звичайного 

студента до Голови студентської ради. Я вивчала, виконувала, відстоювала інтереси студентів 

коледжу. Вважаю, що лідер – це моє призвання.  

На другому курсі під час проходження навчальної практики у коледжі була призначена 

бригадиром кухні. Мені дуже сподобалося готувати, керувати, вирішувати. Лідер – це той, хто 

не боїться брати відповідальність на себе. Саме на практиці я почала замислюватися про 

майбутнє, і зрозуміла, що хочу свій власний ресторанний бізнес, мені потрібно щось таке, що 

здивує, приверне увагу ‒ свій власний бренд.  

Бренд ‒ унікальна комбінація цінностей торгової марки, за яку споживач сплачує 

додаткову вартість, або просто надає перевагу при покупці, часто викликає унікальні емоції 

[Матеріал з Вікіпедії ‒ вільної енциклопедії].  

В мене з’являлися питання: чи аграрна сфера є престижною і чи потрібно це людям? Та 

згодом дійшла висновку, що на сьогодні ця сфера має неабиякі досягнення, і споживачам це 

цікаво. Погодьтесь, без їжі ми не зможемо прожити. Зараз на харчування людина виділяє 

багато часу, їй хочеться чогось смачненького, але не калорійного, підсмаженого, але не 

шкідливого для здоров’я. Мешканці великих міст хочуть споживати овочі, фрукти та інше без 

пестицидів та харчових добавок. В 21 столітті ми не тільки можемо це здійснити, ми повинні! 

mailto:karinakhatnanska@gmail.com


258 

Нині на світовому ринку пропозиція перевищує попит, тому важко створити щось нове, щоб 

привернути увагу вибагливого покупця. 

Продукти органічного землеробства ‒ продукція сільського господарства і харчової 

промисловості, виготовлена без використання синтетичних пестицидів, синтетичних 

мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних харчових добавок, генетично модифікованих 

продуктів. У переробці і виробництві готової продукції заборонені рафінування і 

мінералізація, додавання штучних ароматизаторів і барвників. 

Органічне землеробство охопило зараз більшість країн світу. І я хочу запропонувати 

таку ідею для України. Вона полягає в тому, що виробник не втручається в природні процеси, 

а навпаки, управляє цілісною екосистемою, тобто створює продукцію, яка збереже здоров’я 

людини та знизить навантаження на природу. В результаті таке виробництво має подвійну 

вигоду: і більш «чисті» сільськогосподарські продукти, і чисте довкілля. 

Одним з бонусів цього проєкту може бути доставка фермерських еко продуктів до 

будинків споживачів. Вибираючи органічно чисті продукти, людство знизить ймовірність 

виникнення різних захворювань, в тому числі онкології.  

На превеликий жаль, ми не знаходимося в надто чистому середовищі, не споживаємо 

органічно чисті продукти. Цей проєкт ‒ спосіб все змінити! Він дозволить нам та нашим дітям 

не хворіти. Органічно чисті продукти потрібні матерям, які тільки народили, новонародженим 

дітям, людям, які хочуть схуднути, і всім тим, кому не байдуже власне здоров’я.  

Проведений нами аналіз свідчить, що в Україні попит на органічні продукти 

харчування є не високим порівняно з розвинутими країнами світу. Саме тому, велику роль в 

успішному становленні бренду «Органічні продукти» і в його подальших перспективах 

відіграє своєчасне проведення кваліфікованих маркетингових досліджень. Для мене це 

надзвичайно важливо, тому що правильно досліджений ринок – це половина справи при 

створенні добре розробленого, прибуткового бренду. 

Отже, лідером бути надзвичайно важко, бо не кожному під силу виразити чесно свої 

вимоги, а потім домагатися їх виконання. Без суворої дисципліни бажаного не доб’єшся. Крім 

того, бути лідером ‒ це взяти на себе відповідальність за долю інших людей. І на це здатний 

не кожен. Сутність лідера полягає не так у власному розвитку, як у вмінні надихати людей 

навколо та переконувати їх, зокрема у тому, що органічне землеробство є пріоритетною і 

стратегічною галуззю економіки України. 
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Постановка проблеми. Чого тільки не сказано в сучасному світі про компетенції 

лідера. Харизма, правильний голос, сильна енергетика, наявність ділової логіки, 

стресостійкість, вміння тримати удар в переговорах і продавлювати свою позицію, здатності 

до організації людей і процесів, планування і контролю, дар переконання тощо. Але мало 

володіти такими навичками, адже не кожен керівник може бути лідером. І іноді мало бути 

просто професіоналом, потрібно вміти якісно використовувати свої вміння і управляти 

людськими ресурсами, щоб правильно задіяти потенціал кожного працівника. Так як же 

розпізнати лідера в сучасному світі? Існує безліч теорій, методик і розробок, що дозволяють 

визначити справжнього лідера серед великої кількості евентуальних керівників.  

Отже, важливість приділення уваги питанню лідерства та розвитку лідерського 

потенціалу сьогодні є очевидним як для приватних, так і державних інституцій, які визнають, 

що їхнє робоче середовище постійно змінюється, і що успіх організацій значною мірою 

залежить від якості їхніх лідерів. Правильний вибір лідера команди, визначення та розвиток 

необхідних йому компетенцій є запорукою ефективної діяльності усіх сфер управління та 

основою для професійного розвитку всіх членів команди. 

Виклад основного матеріалу. Лідерство є сучасною концепцією управління змінами, 

для якої має значення не рівень посади, а ступінь впливовості діяльності особи. Тобто іншими 

словами, лідерство –  якість управління людськими ресурсами. І на сьогоднішній день ми 

починаємо відходити від понять класичного менеджменту.  

Тому необхідність дослідження накопиченого досвіду, адаптації існуючих підходів та 

опанування новітніх технологій формування лідерських компетенцій кваліфікованих 

спеціалістів свідчать про актуальність даної проблеми. 

Спираючись на результати дослідження Н.Волкової, вважаємо, що на сьогодні Україна 

має потребу у професіоналах, які зможуть забезпечити високу ефективність діяльності у 

ринкових умовах, поєднуючи у собі не лише володіння професійними навичками, а й 

інтегрованими управлінськими та лідерськими якостями.[2] 

На сьогоднішній день важко оцінити лідерський потенціал всіх можливих претендентів 

на посаду керівника.  Корпорації направляють на навчання членів компанії, на яких 

покладають найбільші надії, але і з цієї групи кращих хочуть вибрати найбільш гідних для 

подальших призначень на високі позиції або складні проекти.  Вибирати найсильніших лідерів 

з первісно сильної групи непросто - різного роду школи та інституції застосовують професійні 

тести і методики та розробляє власні інструменти для сортування персоналу. 

Якщо об'єднати більшість з цих підходів, можна сформулювати кілька універсальних 

критеріїв, які в першу чергу визначають лідерський потенціал. 

Дослідженнями проблем співвідношення концентрації лідерів на виконанні завдань і 

організації внутрішньогрупової взаємодії займалися в Державному університеті штату Огайо 

і Університеті штату Мічиган. 

Дослідження ефективності лідерства в промисловості, військових і освітніх установах, 

проведені в Університеті штату Огайо в кінці 40-х років, дозволили розробити інструменти 

вимірювання лідерства і оцінити чинники, які могли б визначити групову ефективність. В 

результаті цих досліджень виявилися два аспекти лідерського поведінки: облік думок 

підлеглих і структуризація діяльності. Облік думок є схильність лідера підтримувати робочі 

відносини, що відрізняються взаємною довірою, повагою до ідей підлеглих, і серйозно 

сприймати їхні почуття. Структуризація діяльності виражається в прагненні лідера визначати 

і структурувати свою роль і ролі підлеглих в процесі досягнення мети. 
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Більшість досліджень показує, що врахування думок тісно пов'язано з високим 

задоволенням службовців і значно меншою мірою це пов'язано з якістю функціонування. У 

деяких дослідженнях було встановлено, що структурування діяльності пов'язане із 

задоволенням, одержуваних від роботи, і рідше - з високою продуктивністю, низькою 

кількістю прогулів і низькою плинністю. 

В ході ряду досліджень серед співробітників офісів, залізниці та сфери послуг в 

Університеті штату Мічиган прийшли до подібного висновку, описуючи поведінку лідера 

двома параметрами (надання основного значення або виробництва, або службовцям), 

виділивши більш ефективний стиль лідерства.  

Визначення відмінності між орієнтованим на завдання і орієнтованим на людину 

поведінкою лідерів є корисним способом опису того, як діють лідери. 

Однак поряд з теоріями особистісних якостей лідера дані теорії лідерства також не 

враховують ситуаційні фактори, що є невирішеною проблемою в цих підходах.  

Пізніше були виділені чотири типи поведінки керівника, що відбивають як якість 

виконання завдань, так і організацію взаємодії. 

« Решітка лідерства » Блейка і Моутон 

Роберт Блейк і Джейн Моутон (1985) розробили так звану «решітку лідерства», 

засновану на припущенні про те, що лідери організацій діють в двох напрямках, які 

позначаються як «увагу на виробництво» і «увагу на людей» (рис. 1). 

 
Рисунок 1. «Решітка лідерства» 

 

Відповідно до того, в якому ступені лідер приділяє увагу цим напрямкам, його 

лідерський стиль позиціонується в певному квадраті «сітки».  

Блейк і Моутон вважали, що стиль, відповідний координатам 9; 9, є найкращим стилем 

лідерства. На їхню думку, це найбільш ефективний стиль, який забезпечує створення 

працездатних команд. Менеджер з координатами 5; 5 знаходиться на півдорозі до 

досконалості, а менеджери з координатами 9; 1 і 1; 9 являють собою крайності. 

Отже, використовуючи «решітку лідерства», менеджер може визначити не тільки свій 

стиль лідерства, а й проаналізувати стилі, яких дотримуються його колеги, партнери, 

конкуренти,що ,власне кажучи, допоможе вибрати керівника — людину, яка буде здатна 

підняти всі показники продуктивності компанії/команди, а також вивести продуктивність 

праці на новий рівень. [1] 

Висновки і пропозиції. Таким чином, проаналізувавши сучасні підходи до лідерства 

та спираючись на дослідження лідерської поведінки, спрямованої на досягнення цілей і 

організацію внутрішньогрупової взаємодії, можна прийти до висновку, що на сьогоднішній 

день «решітка лідерства» є найбільш простим, ефективним і головне актуальним способом 

визначення справжнього лідера. 
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Дослідження управлінської еліти, які активно ведуться вже більше ста років в різних 

країнах світу, в нашій країні набули актуальності з початку 1990-х рр. Водночас, українська 

управлінська еліта формувалася досить довгий період при різних історичних умовах. Кожна 

історична епоха залишала свій слід у процесі формування української еліти. Такі діячів, як 

Нестор Літописець, Володимир Мономах, Григорій Сковорода, Леся Українка, Іван 

Франко,Михайло Грушевський, а також Ігумен Феодосій Печерський, Станіслав Оріховський, 

Стефан Яворський, Мелетій Смотрицький, Микола Міхновський,І ван Лисяк-Рудницький, 

В’ячеслав Липинський в своїх працях розглядали проблеми виникнення, легітимності та 

сутності влади, питання взаємовідносин між представниками різних верств населення. 

Сьогодні процес формування і переформатування української еліти триває. До її складу 

входять, як і раніше, керівники держави, керівники провідних партій і громадських рухів, 

відомі науковці, митці, письменники, релігійні діячі, військові, спортсмени. На жаль, сьогодні 

існує безліч політичних проблем,які гальмують розвиток та розквіт держави. Україна має один 

з найвищих рівнів корупції у Європі. Всім відомо, що від рівня управління і реалізації політики 

залежить політична,демографічна та економічна ситуація в державі.  

Країни світу розвиваються дуже стрімко і не завжди Україна встигає за світовими 

темпами розвитку. Процеси глобалізації, інноваційного розвитку, суспільного та 

інформаційного прогресу суттєво впливають на формування політично-управлінської еліти 

держав. Розвиток країни напряму залежить від того, хто нею керує, а саме ‒ від політично-

управлінської еліти. Процес формування  управлінської еліти кожної держави має свої певні 

риси та особливості. 

Наприклад, традиції Великобританії складалися десятиліттями і саме вони забезпечили 

єдність структурованих політичних еліт. Сучасній Великобританії притаманний жорстокий 

розподіл чиновницької,політичної та економічної еліти. Японія, в свою чергу, формує еліту, 

яка є поєднанням довговічних традицій та інноваційних технологій. Головним критерієм для 

представника еліти є освіта в певних галузях та політична усвідомленість. Це надає 

можливість людині з нижчих суспільних верств входити в склад управлінської еліти. Існує 

загальна доступність входження,але необхідно пройти жорстокий відбір. Американська еліта 

формувалася на демократичних принципах,а не на основі феодальних традицій. Саме 

демократична основа і громадянські впливи суттєво впливали на формування управлінської 

еліти. Тісний зв’язок з населенням характеризує еліту США, як стабільну демократичну еліту. 

Успіх формування еліти в США  це рівноправність всіх суб’єктів процесу формування.  

Досвід формування політично-управлінських еліт у Великобританії, Японії та США  

має схожі риси політичного розвитку. Уряд в тандемі з населенням, використовуючи традиції 

та особливості країни, вдосконалює, формує, запроваджує та розвиває політично-управлінську 

діяльність. Держави враховуючи соціально-політичну, економічну, демографічну ситуацію 

намагаються покращити політику управління. Зарубіжні країни приділяють багато уваги 

економічній  та політичній ситуації в країні, захисту прав людини, реформуванню державної 

служби. Так, державний службовець Великобританії – це уособлення високої самодисципліни, 

гуманності, чесності, моральності, відповідальності та професіоналізму. Головне місце  

державній службі Великобританії займає сувора відповідальність, відповідність кодексу 

адміністративної моралі  та висока корпоративна етика. 
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Федеративна Республіка Німеччини не може прийняти на державну посаду особу, яка 

не склала зобов’язання перед державою та суспільством. Законодавство Німеччини 

передбачає кримінальну відповідальність державного службовця,якщо він при виконанні 

посадових обов’язків здійснює злочин. Підвищену відповідальність службовці несуть за  

хабарництво,шпигунство, розголошення службової таємниці, використання службового 

становища з метою вчинення злочину. Японський досвід розвитку правлячої еліти має свої 

особливості. Державна служба Японії являє собою чітко злагоджений  механізм з сукупності 

систем довічного найму, кадрової ротації, репутації, навчання на робочому місці та оплати 

праці. Таке поєднання надає можливість підготовки та відбору високопрофесійних та 

кваліфікованих працівників. Фундаментом державної служби є два показники : максимальна 

ефективність та мінімальна вартість. Україна знаходиться на етапі реформування державної 

служби. Проте Україна повільніше сприймає зміни,що відбуваються  політичній сфері. Часто 

адаптація до інноваційних методів управління,може викликати народне невдоволення, що 

призводить до страйків ,мітингів чи бойкотів.  Політична необізнаність та нестійка 

громадянська позиція в результаті затримує розвиток політичної системи. Менталітет країни 

є одним з найважливіших складових в системі державотворення. Тому важливим пунктом є 

взаємозв’язок між громадянами країни та її управлінською елітою.  

Досвід зарубіжних країн є прикладом для України. Знаючи проблеми формування 

політичної еліти, можна вдосконалитися враховуючи знання та навички зарубіжних колег. 

Україна могла б розробити чіткі критерії оцінки професіоналізму державних службовців і 

оцінювати їх діяльність за результатами навчання та просування по службі. Саме таку 

методику оцінки робот державних службовців використовує уряд Великої Британії.  З досвіду 

Японії можна запозичити систему оплати праці державних службовців. Японська система 

оплати праці має цікаву закономірність, оплата праці державних службовців прямо 

пропорційно залежить від рівня заробітної плати у виробничому секторі. Така залежність є 

стимулом для покращення ефективності роботи державних службовців та підвищення 

макроекономічних показників країни. Для підвищення ефективності хорошим прикладом 

може слугувати і американська «система здобутків». В США така система є підставою для 

нагородження, навчання та перепідготовку, затримки на посаді державного службовця.  

Підводячи підсумки зазначимо, що для успішного розвитку політично-управлінської 

еліти Україна має сформувати чітку громадянську позицію та сприяти покращенню політичної 

обізнаності своїх громадян. З боку політичних діячів потребується відповідати вимогам 

законодавства та здійснювати свою діяльність згідно принципів державної служби. Зарубіжні 

країни своїм прикладом показують,що такий процес досить тривалий і важливий для кожного 

з громадян. Проте результат того вартий. Щоб досягнути бажаних цілей необхідно 

рівноправна  віддача двох сторін. Тільки за таких умов можна вирішити проблеми та вийти на 

новий рівень державного управління. 
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Равлики - це безхребетні, м’якотілі тварини, які відносяться до класу черевоногі, або 

Гастроподи (Gastropoda). Вони проживають по всій земній кулі та можуть адаптуватися до 

будь-кого середовища і не вимагають багато їжі. 

Равликів використовують в харчовій промисловості. Їстівні равлики - надзвичайно 

корисні, мають цінний набір поживних речовин. У них повністю відсутній холестерин, 

головним компонентом м’яса равлика є цінний високоякісний і легко засвоюваний білок (Який 

містить незамінну і дуже цінну амінокислоту - холін). Вміст білка значно більший  ніж у 

курячому  яйці. Нині з м’яса равликів виготовляють різноманітні смачні та легкозасвоювані 

блюда. Равликова ікра-дорогий, ексклюзивний і низькокалорійний продукт. Вона містить 

набагато більше вітамінів та мінералів, ніж будь-яка інша ікра, а високий вміст йоду робить її 

надзвичайно корисною. Процес збору ікри є дуже клопітким та затратним, що впливає на її 

високу вартість. [1, с.11] 

У світі налічується понад 110 000 видів равликів, але тільки деякі з них стали в нагоді 

людині не тільки в якості їжі, але і як дивовижний лікарський і омолоджуючий  засіб, слиз 

равликів  користується великою популярністю в косметичних цілях. 

Щоби бути фермером, не обов'язково розводити корів чи свиней. Можна, до прикладу, 

купити равликів. На відміну від великої худоби, тут буде менше бруду, але клопоту від того 

менше не стане. Для України цей вид фермерства ще незвичний. Утім у кількох регіонах такі 

господарства вже є, а в ресторанах з'являються екзотичні страви.  

Равликовий бізнес в Україні лише набирає обертів, ферми за кількістю уступають 

Європі. Тим не менше, вже є історії успіху українських бізнесменів, які почали виходити на 

ринки ЄС та продавати своїх "слимаків" тим самим підвищують роль України на міжнародній 

арені. 

Хочемо ознайомити вас с технологією вирощування равликів на прикладі ферми 

«Західний равлик» на околиці Львова площею один гектар поля. 

На фермі живуть північноафриканський (Aspersa Maxima) та середземноморський 

(Aspersa Muller) види равликів. Сезон вирощування починається із середини лютого. Саме тоді 

маточне поголів'я будять і переміщують з холодильного приміщення, де равлики сплять 

взимку, до цеху репродукції. 

Щоб заселити його молодняком, потрібно півтонни маточного стада, яке відкладе ікри 

на 20-25 тон равлика в кінці сезону в жовтні. У репродукційному цеху для цього створюються 

всі умови: відповідна температура, тиша і контейнери із спеціальною ґрунтовою сумішшю. 

Власники ферми готують її самі. 

Маточне поголів'я годують спеціальними сумішами, які сприяють заплідненню. 

Слимаки відкладають ікру вночі, для цього вони закопуються в ґрунт. 

Равлики — гермафродити, тому після спаровування вагітні обоє. Кожна особина може 

скинути в кокон до 180 ікринок. За день в цех репродукції виставляється 600 горщиків щодня, 

наступного ранку з них можна зібрати 2,5 тис коконів равликів. 

Працівники відділяють ікру від землі і перекладають в контейнери. Їх переміщають в 

інкубаційне приміщення, де равлики й вилуплюються. Равлики — канібали. Якщо не 

догледіти, то особини, які вилупилися на день швидше, з'їдять кокони інших. 



265 

У квітні "дитинчат" переселяють в теплицю, де вони їдять зелений корм. Для цього 

господарі вирощують спеціальний вид ріпаку, насіння якого імпортують з ЄС. 

У теплиці протягом місяця живе 4-5 млн. равликів. Вони доростають до 1,5-2 см і тоді 

їх переселяють у поле. Там вони живуть на спеціальних піддонах, на одному поміщається 200-

600 особин. У спеку равлики ховаються під щити. 

Швидкість пересування фермерського  равлика — 3,5-8 метрів за годину, тому на фермі 

збудовані спеціальні конструкції на випадок втечі "поголів'я". 

Ростуть равлики до середини жовтня. Щовечора їх годують спеціальними 

сертифікованими сумішами на основі різних видів борошна, які містять необхідні 

мікроелементи та вітаміни. За дві-три години равлики повністю з'їдають корм. 

Перегодовувати равлика не можна, інакше тіло стане більшим за мушлю і він помре. 

У жовтні всі члени родини приступають до збирання равликів. Збір триває два тижні. 

У 2021 році господарі ферми планують зібрати 25-30 тон продукту. 

Після збирання равлики голодують. Їх фасують у сітки по 6 кг і складають у ящики. 

Частина равликів зберігається як маточне поголів'я всю зиму, інші ідуть на переробку 

або реалізуються на внутрішньому ринку. 

"Західний равлик" має цех з переробки. Філе равликів морозять у півкілограмових 

вакуумних пакетах, які потім купують ресторани. Мушлі ферма використовує для подачі 

равликів у ресторанах. Мушлі стерилізують 3,5 години в содовому розчині. Після цього їх 

використовують для фарширування равликів у різних соусах. 

"Ресторани купують не філе, а фаршированих равликів в десяти соусах у мушлях, рідше 

працюють з філе. З ним працюють здебільшого ті, хто здатен експериментувати, додаючи філе 

до салатів, супів чи інших страв.  В Україні продавати равликів вигідніше, але попит 

невеликий. 

Середня ціна равлика в мушлі першого класу в Україні — 3,5 євро за кг. Для 

прибуткової роботи ферма повинна мати мінімум 1 гектар поля. Обслуговують таку ферму 

чотири людини, тому це зручний бізнес для сім'ї. Інвестиції у ферму оцінюються 80-100 тис 

євро, окупність — два роки.  

У 2021 році власники "Західного равлика" планують поставляти свій продукт у країни 

Євросоюзу, а саме вийти на ринок Італії, Іспанії, Франції та ін.. Фермери шукають екологічну 

земельну ділянку поблизу господарства, щоб збільшити обсяги виробництва. У майбутньому 

вони планують отримати сертифікат органічного виробництва. 

За прогнозами власників, у 2021 році в Україні може відкритися до 150 таких ферм. 

Попереду — формування культури споживання равликів в Україні. Ферму вже можна 

відвідати з екскурсією та скуштувати равлика. "Вони равликів у п'ять львівських ресторанів, 

запрошують кухарів з усієї України і розповідаємо, чим унікальне це м'ясо і які шедеври можна 

готувати".[3, с.87] 

М'ясо равлика — не єдиний цінний його продукт. Ікра коштує 1 тис євро за кг. Ще 

дорожчий і цінніший слиз, який використовують в косметології та медицині. 

22 лютого 2020 року  відбулася презентація програми  в рамках Форуму «Вся 

правда про равликовий бізнес», який був проведений  Асоціацією «Равлиководи України 

«ProSnail», також програма COSME які є підтримкою малого та середнього бізнесу, а саме: 

-   полегшує вихід малого та середнього бізнесу на зовнішній ринок 

- право отримати консультації, практичні знання про європейський ринок та 

законодавство ЄС 

-    можливість дізнатися про тендери 

-    можливість знайти міжнародних бізнес-партнерів 

-   надає доступ до Європейської мережі підприємців (Enterprise Europe Network), що 

сприяє торговельним та інвестиційним можливостям українських МСП. 
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У двадцять першому столітті пересічний споживач часто зацікавлений не у якісних 

характеристиках продукту, а в репутації бренду, його презентації, зовнішньому вигляді товару 

та особистостях, що є обличчями компаній. Сучасний світ сфокусований на іменах та образах, 

а у кожного з нас сформовані певні стійкі асоціації з ними. Індивідуальний бренд – це 

багатовекторне поняття, що торкається як глобальних корпорацій, так і самостійних 

підприємців і в обох випадках є одним із найважливіших факторів досягнення успіху.  

У галузі маркетингу індивідуальні бренди – це самостійні торгові марки, які не містять 

у собі жодного посилання на компанію-виробника. На практиці це означає, що певна кількість 

товарних ліній позиціонуються абсолютно незалежно одне від одного. Наприклад, корпорація 

«Procter&Gamble» є материнською для широко відомих «Аriel» та «Tide». Також класичним 

прикладом є брендинг компанії «Unilever», усі види продукції якої мають власні назви 

(маргарин «Rama» чи чай «Lipton»). [1, с.31] 

Деякі корпорації відокремлюють окремі товарні лінії як бренди. Наприклад, компанія 

«Jonson&Jonson» продає під маркою «Jonson’s Baby» та PН5.5, перша з яких охоплює частину 

асортименту, спрямовану на дитячого споживача, а друга – дорослого.[2] 

Такий підхід до брендингу дозволяє утворити впізнаваний стиль та вузькоспрямовані 

асоціативні ряди у користувачів, реалізувати диференціацію гілок однієї корпорації, а також 

забезпечити відокремленість іміджу однієї з дочірніх марок від іншої. У вищезгаданій 

економічній моделі важливу роль відіграють унікальність та довіра покупця до бренду. 

Індивідуальність повинна включати раціональні складники та антропологічні характеристики. 

Тобто для успішного функціонування компанія повинна поєднувати вигідність та актуальність 

своєї пропозиції з підтримкою моральних цінностей цільової групи споживачів. Наділення 

бренду людськими характеристиками та гучним ім’ям є дієвим методом технологій брендингу. 

Маркетолог Скотт Девіс стверджує, що «вони «оживляють» марку, дозволяють описати її 

іншим людям як, припустимо, друга.» [3] 

Саме через швидке поширення наведених економічних засад утворилося явище 

«бренду особи», або «personal branding». Завдяки стрімкому розвитку інформаційних 

технологій яскрава особистість стала чи не найефективнішим методом реклами продукту. 

Персональний брендинг – це практика маркетингу себе і своїх якостей для успішного 

професійного просування або популяризації свого бізнесу. Рух до персоналізації ділових 

людей відбувся і в бізнесі. Часто саме ексцентричні та новаторські керівники як Ілон Маск, 

Марк Цукерберг, Стів Джобс, Дональд Трамп привертають увагу громадськості до своєї галузі 

роботи.  

Сьогодні індивідуальний бренд як засіб досягнення цілей є необхідним майже для 

кожної людини. Репутація створює з особи образ, дозволяє їй стати стереотипним 

уособленням певних якостей, спрощуючи її сприйняття суспільством. Як наслідок, така 

особистість здатна легко продавати свою продукцію або послуги. Завдяки науковому прогресу 

та глобалізації термін «персональний бренд» застосовується не лише до політиків, акторів, 

співаків, а й для кожного з нас. Імідж людини – це те, як вона себе рекламує та підносить 

світові, а через активне залучення соціальних мереж та медіа в кожен аспект життя ми 

презентуємо себе громадськості для досягнення широкого спектру цілей: від 

працевлаштування до інноваційної діяльності, адже самореалізація особистості як медійного 

бренду значною мірою впливає на її роботодавця чи потенційного клієнта. Грамотно 
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продуманий бренд може допомогти виділитись серед конкурентних організацій, показати 

свою кваліфікованість як фахівця, збільшити інтерес до своєї діяльності та покращити 

прибутки. 

Зважаючи на стан сучасного медіапростору та галузі реклами, маркетологи та успішні 

бізнесмени сформували ряд правил, яких потрібно дотримуватись для того, щоб започаткувати 

успішний особистий бренд: 

1. Потрібно обрати свою нішу та сфокусуватись на досягненні мети у певній галузі. 

Важливо знайти свою цільову аудиторію та визначити свої життєві цілі. Це вимагає 

самоусвідомлення та глибокого самоаналізу, визначення своїх сильних рис. 

2. Чесність та відкритість є інструментом для покращення репутації. Варто звертати 

увагу на психологічну, прозорість під час створення свого бренду, адже той, хто втратив 

довіру рідко має шанс на її відновлення.  

3. Кожен особистий бренд повинен мати свої унікальні ознаки, що виділяли б його 

серед загальної маси інших. Зацікавити громадськість – головна ціль кожного успішного 

науковця, бізнесмена чи творця. 

4. На шляху до популярності та формування індивідуального бренду кожна компанія 

чи людина зустрічає перешкоди, тому потрібно провести ретельне дослідження своєї сфери, 

проаналізувати можливі проблеми та бути готовим до невдач.[4] 

Отже, сучасна економічна ситуація характеризується інтересом споживача до цікавих 

обличь на чолі корпорацій та успішних персональних брендів. Більшість покупців 

висловлюють бажання взаємодіяти з вже знайомими і популярними особистостями і 

висловлюють потребу в компаніях, що підтримують їх моральні цінності та активно 

взаємодіють в своїм клієнтом. Сьогодні особистий бренд відіграє важливу роль як у 

становленні себе в діловому середовищі, так і під час реклами свого продукт. Індивідуальний 

бренд формується з набору образів, вдало побудованої репутації, правильно обраних напрямів 

роботи та активної аудиторії. 
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Сьогодні постає вкрай важлива необхідність у появі незаангажованої, ерудованої, 

інтелектуальної, культурної і моральної частини молоді,  яка готова не лише по-новому 

мислити, але, що є набагато важливішим, діяти в складних умовах сучасності. Людей, які 

можуть бути лідерами не лише особистого життя, а й провідниками ідеї, що змінює світ лише 

тоді, коли в самих нас вистачає сміливості, розуму й енергії змінюватися.  [1]  Кожен мріє 

стати лідером, але кожному також відомо, що стати ним не так просто. Важливим ключем до 

успіху лідера є саморозвиток. Адже,  хто володіє інформацією – той володіє світом. Справжній 

лідер повинен володіти розвинутими комунікативними навичками, повинен вміти не тільки 

чітко і ясно висловлювати свої думки, а й володіти вмінням зацікавити присутніх своєю 

мовою, об’єднати всіх. Не соромитися вчитися чогось в інших людей, переймати досвід у тих, 

хто досяг позицій лідерства. [2] 

Ще 2012 року директором ВСП Заліщицький ФК імені Є. Храпливого В.С.Гловою, 

директором спілки шкіл рільничих м.Намислів паном Яцеком Петрошеком і старостою 

м.Намислів паном Юліаном Кухчинським офіційно було підписано угоду про співпрацю. 

Восени  2019 року студенти  ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого, 

 за сприяння Спілки шкіл рільничих міста  Намислова (Польша), взяли участь у 

програмі польсько-української ради обміну молоддю «Пізнаємо. Розуміємо. Польські та 

українські шляхи ідентичності». Метою цього проєкту було виховання поваги до історії та 

культури народів – сусідів, взаєморозуміння молодих людей, збільшення толерантності та 

відкритості через пізнання національної ідентичності партнерів. 

Першим етапом проєкту стали відвідини  студентами коледжу Польщі. Протягом 

тижня українські студенти спільно з польськими однолітками подорожували містом Намислів, 

відвідували історичні місця Кракова, Ополя, Вроцлава, створювали презентації та 

відеофільми, обговорювали переваги та загрози соціальних мереж, значення минулого у житті 

сучасної молоді. Захоплюючими   були участь  у розвиваючих квестах, малювання карти 

емоцій, співи українських  та польських  пісень. А золотавими осінніми вечорами в затишному 

сімейному колі  студенти  знайомилися з родинами польських ровесників. 

Другий етап проєкту розпочався в Україні. Польські друзі здійснили екскурсію 

історичними місцями міста Заліщики, ознайомилися з навчальним закладом, відвідали 

Черногород, Національний університет ім. Ю.Федьковича, музей архітектури та побуту у 

м.Чернівці,  пізнали українську пісню, танець та культуру. Як підсумок вражень- малювали 

картини побаченого.  

Без сумніву, проект довів, що одна з  якостей, без якої справжній лідер просто 

немислимий – це впевненість у собі, своїх діях. Витривалість це та якість, якою повинен бути 

наділений справжній лідер. Щоб стати лідером, потрібно розуміти закони природи і 

керуватися дарованими вічними цінностями, розвивати культуру взаємної довіри і поваги, 

адже коли різні люди працюють в одній команді, над одним проектом, дуже важливо 

працювати злагоджено, поважати відмінності, надавати творчий простір для інших людей, 

показувати особистий приклад. Саме так організовано та злагоджено  польські та українські 

студенти провели екологічну дискусію “Людство і природа: співпраця або боротьба”, майстер- 

клас з писанкарства,  заняття, на яких обмінювалися приготуванням національних страв, 

постановку театральних вистав.  

Учасникам проєкту випала унікальна нагода пізнати державу - сусіда, її систему освіти, 

мову, історію, культуру та звичаї. Але найголовніше -студенти отримали досвід міжнародного 

спілкування, що має велике значення у сучасному глобальному світі. Вони поділилися 

mailto:perittanuska@gmail.com
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досвідом роботи студентського самоврядування Спілки шкіл рільничих в м.Намислів та 

Заліщицького коледжу. 

Адже   студентське самоврядування –процес реальної участі студентів  в управлінні та 

керівництві діяльністю свого колективу, провідний фактор активізації навчальної діяльності, 

виховання лідерських та організаторських якостей, соціальної активності, громадської 

відповідальності та свідомості, гармонійного розвитку майбутнього фахівця, основа 

розширення демократизму та підвищення ролі вищої школи як соціальної системи.  

Цей  проєкт сприяв обміну досвідом між студентами, налагодженню контактів, 

розширив власну ініціативу молодих людей, активізував співпрацю між Україною та 

Польщею. 

Українські та польські студенти в ході реалізації проєкту прийшли до висновку:  лідер 

повинен не тільки подавати приклад іншим, виконувати свої обіцянки, але і вміти 

вислуховувати  різні точки зору, визнавати внесок інших в досягнення мети, дати свободу 

вибору.         

Справжні лідери ведуть за собою своїм прикладом. Щоб стати лідером, треба багато 

вміти, а саме: зорієнтуватись у кожній ситуації, зробити правильний вибір, ухвалити правильні 

рішення, подумати про інших. [3] Розуміючи взаємозв’язок, лідер чітко бачить мету і 

згуртовує людей, створює команду, в якій індивідуальності розкриваються і доповнюють одна 

одну. Отже,  сутність лідера полягає не так у власному розвитку, як у вмінні надихати людей 

навколо та переконувати їх у власних надзвичайних здібностях та цінностях. 
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Згідно з довідковими виданнями лідер (від англ. leader – ведучий) – це особистість, яка 

користується найбільшим авторитетом, впливом у будь якому колективі [1]; особа, яка посідає 

провідне місце серед інших, подібних [2]. Необхідно підкреслити, що різні науки мають 

власний погляд на тлумачення поняття «лідер», що зумовлено специфікою кожної окремої 

науки. Так, у філософській літературі термін «лідер» розглядається дуже рідко, однобічно і 

поверхово. Лідером визнається найбільш авторитетний член організації або соціальної групи. 

Його особистісний вплив дозволяє йому відігравати головну роль у різних політичних, 

моральних і соціальних ситуаціях. Водночас учені (І. Коротець, Л. Штомпель, О. Штомпель) 

зазначають, що авторитет лідера має неформальний характер і виникає стихійно .  

Соціологія й економіка вбачають у лідері члена групи, який користується великим 

авторитетом, впливом у будь-якому колективі, здатний очолити групу; людина, яка завдяки 

своїм особистим якостям має значний вплив на членів соціальної групи . Політологія визначає 

лідера як особу, яка очолює політичну партію або іншу суспільно-політичну організацію [3].  

У психолого-педагогічній науці поняття «лідер» розглядається достатньо широко: це 

член групи, який у значимих ситуаціях здатний здійснювати особливий вплив на поведінку 

інших учасників [6]; член групи з найвищим статусом, за яким визнається право приймати 

рішення у значущих для групи ситуаціях [4]; людина, яка завдяки своїм особистим якостям 

здатна виявляти ініціативу, має значний вплив на членів соціальної групи ; член групи, за яким 

група визнає право ухвалювати відповідальні рішення у значущих для неї ситуаціях, тобто 

найавторитетніша особистість, яка реально відіграє центральну роль в організації спільної 

діяльності і регулюванні взаємостосунків [5]. Ототожнювати поняття «лідер» з поняттями 

«керівник», «вождь», «вожак» методологічно неправомірно , оскільки вони мають різне 

смислове навантаження. Визначення «лідер» і «керівник» перегукуються за змістом із, 

відповідно, неформальним і формальним лідерством [6]. Керівник може бути лідером, однак 

лідер не обов’язково є формально визнаним керівником . 

Визначені такі відмінності між лідером і керівником:  

1. Керівник назначається офіційно, а лідер висувається неофіційно.  

2. Керівнику законом надані певні права й повноваження. Лідер не має систему 

встановлених законом санкцій, використовуючи яку він міг би впливати на інших людей.  

3. Керівник представляє свою групу у зовнішній організації та розв’язує питання, 

пов’язані з її стосунками з іншими групами, а лідер обмежений у сфері своєї діяльності 

переважно межами внутрішньогрупових стосунків. 

4. Керівник перед законом несе відповідальність за стан справ у групі і результати її 

діяльності. Лідер ніякої персональної відповідальності за незадовільну роботу групи або за те, 

що в ній відбувається, не несе [6].  

Лідер може бути офіційним, формальним керівником групи, який наділений 

необхідними повноваженнями, або неформальним лідером – рядовим член групи, «вожаком», 

особистісні якості та авторитет якого надають йому змогу справляти значний вплив на 

поведінку й настрій людей, вести їх за собою .  

Отже, можна зробити висновок, що лідер – це найавторитетніша особистість у групі, 

яка завдяки своїм особистим якостям відіграє головну роль у різних моральних, соціальних та 

інших ситуаціях, спільній діяльності членів групи має значний вплив на них, приймає рішення 

у значущих для групи ситуаціях і несе за них відповідальність. 
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З давніх-давен мислителі та науковці відмічали, що лідерам притаманні особливі 

психологічні риси, що забезпечують здатність до впливу на інших. На сьогоднішній день існує 

безліч підходів та класифікацій, що мають на меті визначення саме тих якостей, які мають 

найбільше значення для лідера. Цікаво, що переліки якостей, визначені різними науковцями, 

часто виявляються не просто не схожими, а навіть протилежними. Вважаю, що це пов`язано з 

багатогранністю та невичерпністю феномену лідерства. Саме тому, я не поставила перед 

собою мети визначити 10, або 20 найголовніших лідерських якостей. На мій погляд таких 

якостей набагато більше, вони проявляються у різних лідерів по-різному в залежності від 

особливостей їх характеру та специфіки професійної діяльності. 

Зміни, які відбуваються в суспільстві, потребують не просто оновлення традиційних 

схем державно-управлінських відносин, а й наповнення новим змістом професійної діяльності 

державних службовців щодо здійснення та реалізації державної влади. В сучасних умовах 

важливим фактором підвищення ефективності державної служби стає розвиток людського 

потенціалу, наповнення її професійно підготовленими кадрами, здатними: своєчасно 

позбуватись успадкованих непродуктивних стереотипів професійної діяльності та 

кваліфіковано відповідати на соціально-орієнтовані вимоги, які ставляться до державних 

службовців стосовно їх професіоналізму; чітко та якісно виконувати функціональні обов’язки 

в ситуації постійних змін, неузгодженості нормативно-правового забезпечення; глибоко 

осмислювати свої недоліки та професійні надбання, оцінюючи ефективність їх використання 

в процесі управлінської діяльності, приділяючи при цьому особливу увагу безперервному 

професійному розвитку.  

Сучасні умови потребують від фахівця не лише високого рівня професіоналізму, але й 

наявності постійної його готовності збагачувати та оновлювати свої знання, уміння. 

Ефективне функціонування системи державного управління залежить не лише від її 

організаційної структури, зовнішніх факторів, але і від особистих характеристик фахівців, 

зокрема від рівня розвитку лідерських якостей. [1,2] 

 Одним із найбільш ефективних засобів актуалізації та розвитку лідерських якостей є 

соціально-психологічний тренінг. Метою тренінгу є розширення уявлень про лідерство як 

способи організації та управління малою групою, активізація лідерського потенціалу як 

сукупності умінь самоуправління і управління іншими людьми.  

Стиль лідерства – явище суворо індивідуальне, оскільки воно визначається 

специфічними характеристиками конкретної особи і виражає особливості роботи з людьми, а 

також технологію ухвалення рішення саме цією особою. Регламентується стиль особистими 

якостями керівника. Проблема вибору стилю керівництва організацією є одній з основних при 

здійсненні управління. Стиль управління керівника своїми підлеглими визначає не лише 

взаємовідносини між керівництвом і підлеглими, але і можливість розкриття потенціалу фірми 

за рахунок грамотного і ефективного використання кадрового потенціалу. «Правильний» 

стиль керівництва не може бути визначений заздалегідь, оскільки життєві управлінські 

ситуації не стандартні, а якості особи менеджера і підлеглих мають властивість змінюватися 

адекватно змінам керованого середовища.  

Тому на сьогодні, є актуальним пошук не стільки оптимального стилю лідерства та 

управління колективом (організацією), стільки пошук оптимального набору методів, засобів 

та форм впливу на організаційні, корпоративні та господарсько-виробничі процеси на 

підприємстві. [3,4] 
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Визначаючи роль лідерства на сучасному етапі можна з упевненістю сказати, що, якщо 

не буде лідерства, ми ніколи не досягнемо максимальної продуктивності, цілісного результату 

і гармонії у відносинах співробітників. Це основний інструмент управління підприємством, 

яким необхідно володіти, розвивати (для цього існують бізнес школи з програмами навчання 

лідерських навичок,тренінги) і вміти використовувати їх на практиці.  

Лідерство – це нова модель управління, здатна забезпечити виживання компанії в 

умовах змін. Аристотель вчив нас, що «лідерство полягає у визначенні та служінні 

суспільному благу». Відповідальні лідери повинні бути в курсі світових тенденцій розвитку, 

намагатися зрозуміти їх. Бути доступним і заповзятливими. Не тільки для того, щоб підвищити 

ефективність бізнесу, збільшити товарообіг, посилити позиції бренду і лібералізувати 

законодавство, але і виконувати свою роль і нести відповідальність перед світом. Як відзначав 

П. Дукер «кожна група повинна мати можливість заявити, що суспільне благо є єдиною 

основою для лідерства та втілити це в життя – найперший обов'язок кожного з нас». [5] 
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На сучасному ринку асортимент товарів та послуг настільки різноманітний, що 

споживачі, шукаючи щось конкретне, можуть розгубитись в їх розмаїтті. Тому дуже важливо 

грамотно забезпечити маркетингову комунікацію між споживачем та виробником, яка може 

бути реалізована за рахунок правильної розробки фірмового стилю. В сучасному фірмовому 

стилі застосовуються багато методів та принципів графічного дизайну, але ключовим все ж 

таки залишається колір. 

У загальному розумінні фірмовий стиль — це сукупність постійних художніх, 

текстових та інших елементів у всіх рекламних розробках виробників або посередників. 

Поняття «фірмовий стиль» містить у собі дві складові: зовнішні образи і характер поведінки 

на ринку. Зовнішній образ створюється єдиним стильовим оформленням товарного знаку, 

логотипа, ділової документації, фірмової колірної гами, вивіски, фірмового одягу,  дизайну  і 

т. д. Характер поведінки на ринку визначається взаєминами фірми і її представників з 

партнерами, замовниками, постачальниками, банками, конкурентами. Елементами фірмового 

стилю є товарний знак, логотип, фірмовий блок, фірмове гасло, фірмові кольори, фірмовий 

комплект шрифтів, інші фірмові константи: сувенірна реклама, засоби паблік рилейшнз, 

друкована продукція, елементи діловодства тощо[1, с. 138].  

О.В. Булгакова вважає, що поняття «фірмовий стиль» містить у собі дві складові: 

зовнішні образи і характер поводження на ринку. Зовнішній образ створюється єдиним 

стильовим оформленням товарного знаку, логотипа, ділової документації, фірмового блоку, 

фірмової колірної гами, фірмової вивіски, фірмового одягу, рекламних оголошень, буклетів, 

дизайну офісу тощо. Характер поведінки на ринку визначається взаєминами фірми та її 

представників з партнерами, замовниками, постачальниками, банками, конкурентами. [2, с. 

32]. 

Колір в значній мірі впливає на сприйняття людиною наданої на малюнку інформації. 

Використовуючи багатоманітність відтінків кольорів, спеціалісти з дизайну створюють 

надзвичайні шедеври фірмового стилю та реклами. Щоб створити акцент товару, привернути 

увагу споживача чи зацікавити його використовують лише один колір. У разі потреби 

сформувати колірну гаму бренду та забезпечити ідентифікацію його з поміж аналогічних 

товарів на ринку, варто поєднати декілька кольорів. 

Колір – це потужний інструмент при формуванні фірмового стилю, яким потрібно 

правильно користуватись. Для цього варто враховувати значення кожного кольору з точки 

зору психофізіології, зважати на ставлення до певного кольору в конкретній країні, здатність 

кольорів поєднуватись між собою, імідж компанії. 

Колір робить елементи фірмового стилю більш привабливими, викликає у споживачів 

потрібні емоції для фірми та сприяє кращому її запам’ятовуванню. Й. Гете писав: «Кольори 

діють на душу, вони можуть викликати у людини відчуття, спонукати емоції і думки, які нас 

заспокоюють і хвилюють, вони бентежать і радують». Настрій людини та її ставлення до того 

чи іншого кольору не відіграє ніякої ролі в психофізіологічному впливі кольорів на неї. Не має 

значення – подобається чи не подобається колір, все рівно специфіка та характер його впливу 

залишаються незмінними, незалежно від стану організму в момент впливу. Хоча важко не 

погодитися з думкою, що в сприйнятті кольорів має також значення культура та традиції 

регіону, в якому вони використовуються [3, с. 294]. 

Як відомо, колір є важливим елементом фірмового стилю, одним із компонентів 

загальної картини образу фірми. Колір бренда може до 80% підвищити його спроможність 

бути впізнаним. Він робить елементи бренда привабливішими, відтак вони краще 
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запам`ятовуються, стають емоційно виразнішими. Поряд із графічними символами колір 

використовується для позначення різних товарних груп (груп послуг), філіалів, підрозділів 

фірми. Відомі випадки, коли колір стає другим фірмовим знаком [5, с. 96]. Класичні випадки 

ототожнення кольору і фірми: зелений і жовтий – мережа АЗС «ОККО», червоний –«Coca 

Cola», синій – мобільний оператор «Київстар», червоний і жовтий – мережі ресторанів 

«МcDonals’s» та інші.  

Американські дослідження 100 найпопулярніших брендів у світі, спрямовані на 

вивчення особливостей  використання  кольору в своїх логотипах, показали що ці компанії 

витрачають мільйони доларів на маркетинг і розвиток бренду, тому можна стверджувати, що 

вони все-таки знають дещо про кольори, які використовують. 

На представлених нижче діаграмах відображено статистику використання кольорів та 

їх структура при формуванні фірмового стилю та бренду відомими компаніями. 

 
Рис. 1 Статистика використання кольорів відомими компаніями, % [7] 

 
Рис. 2 Структура кольорів, які використовують компаніями, % [7] 

 

Що ж ми бачимо? Більшість популярних компаній при формуванні фірмового стилю 

використовують один колір. Найбільш популярний — синій та чорний. Останній у списку 

фіолетовий колір – це ризиковане рішення. Третина фірм схиляється до поєднання двох 

кольорів, і лише п’ята частина з усього переліку користується трьома і більше кольорами для 

представлення бренду. 

За даними дослідження доктора економічних наук, автора книги «Психологія реклами» 

Рудольфа Мокшанцева, найбільше привертає увагу споживачів синьо-фіолетовий колір 

(100%), далі йдуть темно-синій (90%), бірюзовий (85%), інтенсивно лимонний (60%), чорний 

(47%), жовтий (22%), блакитний (17,5%), коричневий (9,5%), рубіновий (7,5%). Консультація 

з професіоналом-колористом є обов’язковою під час планування до введення виробником 

нового товару. Психологи вважають, що до 60% відмов від первинної купівлі товару чи 

послуги трапляються через неприйняття потенційним клієнтом колірного оформлення 

продукту. Товар, який не купували раніше, може стати дуже популярним після зміни його 

кольору.  Необхідно пам’ятати, що колір мусить не тільки допомагати товару бути швидко 

реалізованим, але повинен також забезпечувати його престижність [5, с. 97]. 

Висновки. Отже, фірмовий колір є значущою складовою фірмового стилю, забезпечує 

реалізації маркетингової комунікації та чинить вплив на людину як на психологічному, так і 
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на асоціативному рівнях. Колір здатний ідентифікувати товар чи підприємство, викликати 

потрібну емоцію у споживача, сприяти кращому запам’ятовуванню продукції фірми та самого 

виробника. Щоб досягти позитивного ефекту від фірмового стилю, варто дотримуватись 

колірної гармонії та правил підбору кольорів. 

Аналізуючи результати досліджень з даної теми, можна виокремити такі правила 

вибору кольорів для розробки фірмового стилю: 

1) не варто прив’язувати колір у фірмовому стилі до галузі чи сегменту ринку; 

2) вибираючи колір, важливо проаналізувати кольорову гаму вашого конкурента; 

3) не потрібно схилятись лише до монохромних кольорів, можна експериментувати, 

комбінуючи 2-3 кольори; 

4) якщо виникають сумніви у правильності комбінування кольорів, краще звернутись 

до спеціалістів в цій галузі. 

Варто пам’ятати, що перше враження про товар формується протягом перших 90 

секунд і, в основному, засноване на кольорі. 
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Кожна людина має сформований набір якостей, навиків і здібностей, комбінацію 

характеристик, що робить її унікальною, формує її репутацію та імідж. Звичне для 

комерційного товару поняття позиціювання характеризується у бренді особистості саме 

цими категоріями. Репутація – це фактично сформована думка про людину, яка ґрунтується 

на попередній поведінці, вчинках, досягненнях. Репутація – це сприйняття позиціювання 

людини оточуючими, цінність, яка створюється поза її бажанням через асоціативні 

сприйняття оточуючих людей. Імідж, на відміну від репутації, є образом, який хоче людина 

донести оточуючим, це та категорія, на яку можна впливати, коригувати, яка працює на 

майбутнє, створюючи репутацію людини. Поняття «імідж» синонімічно поняттю 

«персоніфікація» але є загальнішим. Елементи, які створюють імідж людини є: 

1. Візуальне сприйняття: фізична привабливість, манери, стиль;  

2. Інтелектуальне сприйняття: становище у суспільстві, освіта;  

3. Статусне сприйняття: професія, посада, звання, вчений ступінь;  

4. Соціальний фон, характеристики оточення: сім’я, друзі, колеги;  

5. Інтер’єр: стиль, просторові характеристики; 

6. Моральні цінності, манера поведінки;  

Покликання іміджу – створення психологічної установки, яка буде визначати 

поведінку оточуючого суспільства. Створення привабливого іміджу має велике значення, 

особливо для особистості, яка намагається створити особистий бренд, оскільки сприяє 

формуванню його репутації в оточуючому його середовищі і таким чином впиває на успіх 

просування. Сьогодні існує нова галузь наукового знання – іміджологія, яка вивчає та 

поширює знання про імідж серед ділових людей. Бренд особистості є інструментом для 

реалізації власної стратегії людини на шляху досягнення поставлених цілей. Як інструмент, 

бренд особистості застосовується у різних сферах життя: в особистому житті, навчанні, 

бізнесі для побудови стрімкої кар’єри. Під час навчання імідж, який вдалося створити 

протягом перших років і репутація підвищують «вартість» студента та дозволяють 

отримувати «бонуси» протягом останніх років навчання, а саме – здавати легко заліки та 

екзамени, отримувати запрошення на подальше навчання та найкращі місця на практику [1, 

с.10]. 

Т. Гед пропонує власну модель 4D branding для створення бренду персони, де 

функціональний бік особистості у сприйнятті людей стосується професійних та 

формальних здібностей чи навичок, які звичайно є похідними від освіти і формального 

навчання, хоча залежать і від таланту. «Ключове слово для функціонального виміру людини 

– компетенція, поєднання знань і досвіду, а також ефективність, в економічному сенсі», – 

пише автор [4, с.124-125]. 

При створенні особистого бренду необхідно чітко уявляти свою цільову аудиторію, 

її переваги, недоліки, вподобання та теми табу. Таким чином, можна сформувати певні 

асоціації у оточення. Це здатне згенерувати додаткову цінність студента, як лідера думок 

серед студентства. 

Кому потрібен персональний брендінг? Бренд особистості потрібен сильному, 

незалежному лідеру. Важливо, щоб не людина була частиною колективу, а сам колектив 

був його частиною.  

Робіть те, в чому ви кращий. Переважна більшість людей роблять те, що їм нецікаво. 

Таке життя не робить їх щасливішими. Більш того, займаючись тим, що не подобається, 
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неможливо стати в цьому найкращим. Люди з персональним брендінгом завжди 

займаються тим, що їх найбільше цікавить. Вони роблять те, що у них виходить найкраще. 

Це не тільки викликає захоплення, але і дуже надихає. Такому бренду охочіше вірять і йдуть 

за ним, адже мотивація - один із кращих інструментів для залучення людей. 

Прагніть бути краще. Прагнення до самовдосконалення - одна з кращих якостей 

будь-якої людини. Іноді під словами «бути краще», люди несвідомо вважають, що їм треба 

«бути краще за інших». Насправді, порівнювання себе з іншими є однією з найбільших і 

непереборних перешкод на шляху до свого ідеалу. Тому потрібно бути краще своєї 

«попередньої» версії, себе в минулому. 

Не бійтеся критики. Людей, які нічого не роблять, ніколи і не критикують. Відомі 

особистості – це діяльні люди і всі їхні вчинки суспільство вивчає під мікроскопом. Критика 

ненависників рідко буває конструктивною, тому її варто частіше ігнорувати. Звичайно, не 

варто зовсім не прислухатися до зауважень на свою адресу - деякі з них можуть показати 

дійсно слабкі сторони іміджу. Слід взяти це до уваги, адже неможливо завжди в усьому 

бути правим. Навіть неприємна критика дозволяє поглянути на себе з іншого боку. 

Створіть собі легенду. Важливою складовою персонального брендінгу є легенда або 

особиста історія. Легенда - це не вигадана байка про свої перемоги, а правильна подача 

своїх досягнень. Це ті кілька слів, які говорять про людину, коли її представляють. 

Створюючи свою легенду необхідно пам'ятати про контекст. У різному суспільстві одні й 

ті ж речі матимуть свій відтінок. У різних ситуаціях варто підкреслювати відповідні 

досягнення. 

Використовуйте соціальні мережі. Найшвидші засоби комунікації - це соціальні 

мережі. Практично всі компанії активно ведуть свої спільноти на популярних платформах. 

Однак для бренду особистості необхідно не просто показувати свою активність, але і 

підкреслювати свою людяність. За гарними фотографіями і хитромудрими постами люди 

рідко можуть побачити справжню людину. Але ж їм цікаво, чим займається їх кумир у 

вільний час. Чим яскравіше і різноманітніше життя особистості, тим більше у неї 

шанувальників [3]. 

Персональний брендінг формує в свідомості людей певне враження про людину. 

Створення бренду особистості - це тривалий і трудомісткий процес, пов'язаний з кропіткою 

роботою над собою. Людина, яка хоче перетворити себе в бренд, повинна добре вивчити 

свої сильні якості та навчитися їх правильно використовувати, проте це дозволить студенту 

ще з молодих років легше досягати поставлених цілей, швидко ставати лідером в будь-

якому колективі, а також сприятиме високому соціальному статусу та зростанню в кар’єрі.  
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280 

СТУДЕНТИ-ЛІДЕРИ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ  

ЯК СПЕЦИФІЧНА СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА ГРУПА 

 

Гулян М. І., студентка 

Яник К. О., студентка 

Науковий керівник – Сопівник Р. В. д. п. н, доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

e-mail: gulianrita@gmail.com, yanyk.katia@ukr.net 

 

Актуальність розгляду даного питання  пов'язана з нинішньою соціально-економічною 

ситуацією в Україні,  що вимагає появи молодих лідерів-фахівців, які очолять процеси  

економічного і духовного відродження нашої країни. Цілком  очевидно, що частина 

студентства в недалекому майбутньому, крім  завдань, які визначаються специфікою професії, 

буде залучена до  виконання функцій управління різними державними та  громадськими 

організаціями.  

Сучасний агропромисловий комплекс (далі АПК) не  позбавлений проблем, які може 

вирішити тільки лідер. Тривале  техногенне навантаження на природне середовище викликає 

зміни у  кліматі, що супроводжуються глобальним потеплінням, природними  катаклізмами 

(засухами, повенями, ураганами). Як наслідок, значно  погіршується врожайність 

сільськогосподарських культур.   

«Студент-лідер АПК – це найбільш авторитетний член групи,  або іншої спільноти в 

агропромисловій галузі, який завдяки своїм  розвиненим соціально-психологічним, 

професійним та  індивідуальним якостям виділився в результаті міжособистісних  

взаємовідносин на роль неофіційного або формального керівника,  здійснює суттєвий вплив 

на групову активність, відображає її  інтереси та забезпечує організацію спілкування і 

виробничої  діяльності членів групи, стимулюючи їх на досягнення високої  продуктивності з 

мінімальними затратами ресурсів та максимальним  виробничим ефектом, при цьому не 

завдаючи шкоди  навколишньому природному середовищу» [1, с. 75].  

Студенти вищих навчальних закладів аграрного спрямування в  системі різних груп і 

категорій займають специфічне положення.  По-перше, студенти аграрних ЗВО вивчають 

великий комплекс  специфічних навчальних дисциплін: загальнобіологічні дисципліни,  у 

тому числі фізіологія рослин і біологічна хімія, мікробіологія,  генетика; землеробство, 

рослинництво, основи селекції й  насінництва польових культур; агрохімія, меліорація; 

економіка  області, підприємства та ін. Ці студенти краще за інші категорії  населення 

уявляють собі потенційні можливості й шляхи усунення  проблем в аграрному секторі, мають 

уявлення про питання політикиу сфері сільського господарства та з питань продовольчої 

безпеки,  земельних відносин та топографо-геодезичної й картографічної  діяльності. 

Як відзначають сучасні науковці, професійна діяльність  фахівця в системі типу 

«людина - природа» вимагає використання  широкого кола знань і інтелектуальних умінь та 

навичок. Так,  високий ступінь автоматизації процесів у тваринництві та  рослинництві, 

впровадження нових засобів утримання тварин і  птиці, вдосконалення технологій переробки, 

виникнення потокових  ліній, машинного доїння корів і обробки молока, автоматизовані  

методи приготування і роздачі кормів підвищують вимоги цих  професій до психологічної 

сфери працівників і рівня їх кваліфікації.  Ці фахівці повинні знати весь цикл технологічного 

процесу, вміти  організувати технічний нагляд і обслуговування механізмів. В їх  роботі значне 

місце займають елементи розумової праці, які, все  більше, стають інженерно технічними. 

Необхідність формування певних професійних якостей лідерів  АПК, зумовлена 

специфікою професійної діяльності фахівців  аграрної галузі. По-перше, вони реалізують 

взаємодію з  навколишнім природним середовищем і впливають на нього. Такий  вплив 

називають антропогенним. Його результатом може бути  порушення балансу екосистеми, або 

завдання непоправної шкоди  довкіллю. Нам відомо, що нераціональне ведення сільського  

господарства в Україні вважається одним з основних негативних  факторів впливу на 

mailto:gulianrita@gmail.com
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навколишнє середовище. Це відбувається в  основному в результаті непрофесійного 

вирішення виробничих  завдань.  

Усе вищезазначене ускладнюється поглибленням світової продуктової кризи, що 

ставить перед агропромисловою галуззю нові  завдання в раціоналізації ведення сільського 

господарства  відповідно до вимог часу із забезпеченням продовольчої безпеки  країни. Це 

передбачає, з однієї сторони, господарську діяльність із  врахуванням екологічних факторів (у 

тому числі органічне  землеробство), а з іншої – впровадження нових технологій задля  

економічно-ефективного господарювання.  

Студентський вік є найбільш сприятливим для формування  лідерських якостей у силу 

своїх психічних особливостей, оскільки в  юнацькому віці починається процес життєвого і 

професійного  самовизначення людини, з’являється потреба в суспільно корисній  діяльності, 

формуються переконання, почуття обов’язку і  відповідальності, досягають певного рівня 

розвитку такі вольові  якості, як самостійність, ініціативність, наполегливість тощо.  

І. Краснощок дійшла висновку, що «ефективним  студентським лідером» є особистість, 

яка має значний вплив на  думку й поведінку членів групи та планує, організовує, контролює  

діяльність інших студентів для розв’язання завдань, поставлених  перед групою, передаючи їм 

своє бачення майбутнього й допомагаючи їм адаптуватися до нового» [2]. 
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Лідерство - це мистецтво впливу на людей, натхнення їх на те, щоб вони по добрій волі 

прагнули досягти якихось цілей. Це здатність розвивати у собі корисні навички та 

застосовувати їх у житті 

Лідерами бувають різні люди, але вони завжди схильні до співпраці та 

взаємопідтримки. Людина, яка претендує на роль лідера, повинна психологічно прагнути до 

переваги і насправді переважати інших, володіти чітким баченням майбутнього і способів його 

досягнення. 

Тема лідерство актуальна в сучасний час. Переважна більшість людей, особливо 

молодих і енергійних не хочуть працювати в якості підлеглих, вони не бажають виконувати 

доручення і вказівки інших, навпаки, більшість людей, бажають сидіти в затишному кабінеті 

на м'якому кріслі і давати ті самі доручення і вказівки. [1, с. 254]Все більше людей прагнуть 

досягти постів керівника, але далеко не кожен досягає своїх цілей, та й не кожен заслуговує 

ролі управлінця.  

Практика показує, що жоден чинник не забезпечує велику вигоду і користь для 

організації, ніж ефективне лідерство. Лідери потрібні для визначення цілей і завдань 

організації, забезпечення міжособових контактів з командою і вибору оптимальних, 

ефективних шляхів вирішення тих або інших завдань дужках [3, с. 38]. Для справжнього лідера 

виразу «вирішити проблему» не існує, оскільки для нього є поставлені завдання, які треба 

вирішити. Він розуміє, що завдання треба вирішувати у міру їх надходження і відразу, інакше 

вони повернуться з подвоєною силою. Вірогідність, що організація з наявністю лідера досягне 

великих висот швидше, ніж організація, що не має лідера, очевидна і зрозуміла без слів і 

доводів. 

Практичною школою лідерства  називають студентське самоврядування,  адже воно 

формує навички проведення передвиборчих компаній, розробки і реалізації власної програми. 

Діяльність студентського парламенту сприяє згуртуванню студентських лідерів навколо 

цікавих справ, особливо при підготовці  відео про студентське життя, студентські свята, 

створення літопису  та збору інформації для випуску  газети “Студентський вісник”. Через 

систему доручень, колективну творчу працю створюються умови для реалізації творчого 

потенціалу лідерської групи. Розгорнута система студентського самоврядування дає 

можливість розвивати у студентів такі якості, як впевненість, відповідальність, толерантність, 

ініціативність, здатність висловлювати власні думки та вміння приймати рішення. Але ці 

якості, як і лідерський талант, рідко кому даються від природи, потрібно вчитися бути лідером. 

Саме з цією метою в коледжі  проходять тренінги, дискусії, ділові ігри  “Я — лідер”, « Відкрий 

в собі лідера», в яких студенти мають можливість розвивати лідерські якості, імідж 

студентського лідера, мовний  етикет, культуру спілкування, поведінку в конфліктних 

ситуаціях. 

Мені, як майбутньому фахівцеві в сфері управління, важливо знати, хто такий лідер, які 

існують визначення цього поняття та як розвинути у собі сильні якості, щоб стати успішною 

у своєму роді діяльності тому, що окрім моєї майбутньої професії, я є головою Студентського 

самоврядування і для мене дуже важливо вміти мотивувати та залучати команду й студентів 

до спільної роботи. 

Сучасна концепція розвитку виробництва полягає в тому, що максимальна продуктивність, 

якість і конкурентоспроможність можуть бути досягнуті тільки за участю кожного 

співробітника у вдосконаленні виробничого процесу спочатку на своєму місці, а надалі на 

підприємстві в цілому[2, с. 58]. Залучення персоналу до процесу поліпшення якості 

результатів роботи створює творчу обстановку і є могутнім мотивом персоналу до праці, що 
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дозволяє кожному співробітникові максимально реалізувати свій досвід і внутрішній 

потенціал. Людей, що мають владу в організації, можна розділити на 3 категорії: формальний 

керівник, неформальний лідер і формальний лідер. Останній має повний набір інструментів 

впливу і, як наслідок, більший шанс на успіх. Аналіз природи лідерства показує, що воно 

виникає з певних потреб людей і їх об'єднань, які і покликані задовольнити лідери. Лідер 

володіє такими якостями як гнучкий і гострий розум, воля, цілеспрямованість, організаторські 

здібності, компетентність і доскональне знання своєї справи, ділова хватка, харизма, уміння 

зрозуміти особливості психології людей [1, с. 112]. Феномен лідерства корениться в самій 

природі людини. Подібні явища спостерігаються в середовищі тварин, ведучих стадних, 

колективний спосіб життя. Тут завжди виділяється найбільш сильна, достатньо розумна, 

наполеглива і рішуча особина – ватажок, керівник стадом(зграєю) відповідно до його 

неписаних законів, які диктуються взаєминами з середовищем і є біологічно 

запрограмованими. Саме лідер покликаний задовольнити певні потреби людей і їх об'єднання. 

Висновок: 

Організаціям потрібні дійсно професіонали своєї справи, а не ті, які просто володіють 

мінімумом знань, Сучасні керуючі (лідери, керівники) повинні жити в гущі трудящих, знати 

їх життя вздовж і впоперек, уміти безпомилково визначати за будь-якого приводу і в будь-

який момент їх настрої, їх реальні потреби, прагнення, думки, ступінь свідомості і силу впливу 

тих чи інших забобонів, вміти завоювати собі безмежну довіру тисяч людей товариським 

ставленням до них, дбайливим задоволенням їх інтересів.  

Потрібно мати на увазі, що не існує і не буде існувати менеджера, що володіє 

універсальними здібностями й однаково ефективно діючого в будь-якій ситуації. Існує певний 

набір людських якостей, які були перерахували вище, що становить основу організаторських 

здібностей. 
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Сьогодні актуальними  є питання  розвитку молодіжного руху в Україні, й у цьому 

контексті студентство визнається прогресивним прошарком суспільства, яке виявляє свою 

соціально-політичну, громадську активність і професійну креативність. Значущими ці 

процеси є й для студентської молоді, яка здобуває освіту в аграрній сфері, зокрема для нашого 

закладу вищої освіти. Адже нові інтернаціональні процеси, соціально-економічна ситуація в 

державі визначають нові виклики для молоді насамперед. Законодавчі й нормативні основи 

громадського самоврядування відображені у Конституції України, а питання студентського 

самоврядування – у законах України «Про освіту», «Про вищу освіту». Водночас є низка 

невирішених законодавчих, нормативних, відповідно – організаційно-координаційних питань, 

які стосуються оформлення й виголошення студентами України власних уявлень щодо участі 

в управлінні вищою освітою.  

Зовнішні експерти часто наголошують на тому, що органи студентського 

самоврядування потребують визначення механізмів і принципів своєї діяльності на рівні 

нормативних актів (положень і програм, проєктів тощо), визначаючи наскрізні проблеми для 

розвитку молодіжної політики, з-поміж яких – розвиток лідерського потенціалу студентства 

закладів вищої освіти, розбудова конструктивних відносин з європейськими структурами, 

участь у створенні іміджу закладу вищої освіти як демократичного, відкритого й гнучкого 

освітньо-наукового середовища, розвиток творчих здібностей і напрацювання методів 

співробітництва у соціумі, правові й організаційні аспекти формування молодіжної політики. 

У цьому контексті вони доходять висновку про те, що важливо забезпечити високу якість 

молодіжної політики на етапі її розробки, реалізації та моніторингу, а також взяти на себе 

зобов’язання щодо використання інноваційних підходів, що передбачають активну участь 

молоді у розробці та реалізації молодіжної політики у майбутньому [2]. Тобто питання є на 

часі.  

На наш погляд, залишаються відкритими питання розвитку лідерства з-поміж 

студентських організацій та формування лідерських якостей у молоді. У психологічній 

літературі лідерство здебільшого розглядається як особливий процес впливу на інших членів 

колективу, при якому лідер отримує підтримку команди для досягнення своїх цілей [5]. 

Відповідно, студентське самоврядування на рівні закладу освіти чи його структурних 

підрозділів нормативно надає широкі можливості для формування особистісної 

самоактуалізації, підвищення соціальної активності особистості та формування громадянської 

значущості, що в свою чергу сприяє формуванню лідерських якостей [4]. Але практика життя 

доводить, що багато залежить від зовнішніх чинників, самого освітньо-наукового середовища, 

а також мотивації студентів для самопрезентування, виявлення ініціативності й 

відповідальності.  

Тільки за умов проєктування комплексних підходів до участі органів студентського 

самоврядування у житті закладу воно може стати реальною можливістю продемонструвати 

себе, виявити креативність, дипломатичність, що є  важливим фактором формування 

потенційних лідерів у соціумі та професійній діяльності.  

На наше переконання, особливої актуальності наразі набувають питання  формування 

«молодіжної ідеології», характерними ознакам якої є нерадикалізм студентського руху, 
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соціально-професійна конструктивність, позитивні ознаки молодіжної субкультури, 

громадянська активність, інформаційна й медійна мобільність. Над  вирішенням цих питань і 

працює наша Студентська рада університету, що відображується у наших медіаресурсах (сайт 

університету, сторінки органу у ФБ та Інстаграмі), активній участі нашого студактиву у 

різноманітних акціях, вебінарах і тренінгах, міжнародних проєктах (зокрема, участь 

студентів-лідерів в опитуванні щодо ціннісних орієнтирів сучасної молоді України за 

проєктом ERASMUS+ імені Жана Моне, квітень 2021), волонтерських кампаніях, круглих 

столах тощо.  

В ідеалі студентський лідер повинен бути: 

- соціально-активним, відповідальним, мати стійку громадську позицію; 

- морально стійким, толерантним по відношенню до представників інших культур, 

різних аудиторій; 

- впевненим у собі та здатним стратегічно мислити; 

- здатним презентувати результати своєї і командної діяльності [3; 4; 6]. 

Саме ці якості виховує наше студентське самоврядування. А сформований «іміджевий 

бренд» університету та студентської організації при цьому стають запорукою його 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, привабливості серед закладів аграрної 

сфери, наявних переваг у завоюванні грантів і додаткових фінансових стимулів для розвитку. 

У галузі бренд-менеджменту до основних активів капіталу бренда належать: – 

обізнаність про бренд; – лояльність до бренда; – якість, що сприймається; – асоціації з брендом 

[1]. Спираючись на ці ідеї, у ході формування «іміджевого бренду» Студентської ради 

університету, атрибутивними складовими визнано: унікальні традиції та риси університету, 

водночас вироблення яскравої й влучної «індивідуальності образу» студентської спільноти. 

Саме підкреслення унікальних рис допомагає нам позиціонувати університет серед інших.  

Механізми і стратегії «іміджування нашої діяльності» – це наскрізні бліц-опитування і 

навчання студентів-лідерів щодо розроблення і реалізації нових творчих проєктів; 

популяризація діяльності у соцмережах для встановлення громадських контактів; розроблення 

та використання іміджевої символіки та атрибутики студентської організації БНАУ (емблеми, 

одяг, сувенірна продукція тощо). Так,  наш університет позиціонує себе як могутня та 

унікальна університетська родина, – саме це гасло було використане в обраній студентами 

кольоровій гамі під час створення логотипу для іміджевого бренду студентства. Міцним 

підґрунтям для реалізації завдань молодіжної політики у БНАУ є багатолітні традиції 

університету, історичне та культурно-національне надбання, а також вже наявний досвіду 

міжнародної співпраці. Реалізація такої роботи відбувається за участі викладачів кафедр 

суспільно-гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та військової підготовки, Наукової 

бібліотеки та музею університету, редакційної ради газети «Університет», художньо-творчих 

колективів, секцій і гуртків, профспілкової організацій студентів, аспірантів і працівників 

університету, органів самоврядування студентів на всіх рівнях, молодіжних громадських 

організацій інших закладів освіти, міста, області тощо.  

З огляду на зазначене, сьогодні в діяльності студентського самоврядування нашого 

університету визнано пріоритетними такі напрями й аспекти: 

 Формування іміджевого бренду студентського життя (популяризація діяльності у 

різних медіаджерелах – ЗМІ, на сайті, соцмережах, під час форумів, Днів відкритих 

дверей);   

 Розвиток громадської активності студентської молоді (співпраця з молодіжними 

організаціями інших навчальних закладів, громадсько-державними інституціями міста, 

держави; проведення акцій екологічного, профілактико-оздоровлювального, культурно-

політичного змісту тощо); 

 Здоров’язбережувальна, екологічна, антинаркогенна діяльність (організація 

превентивних заходів, проведення акцій, спрямованих на недопущення вживання 

студентами  наркогенних засобів, збереження психологічного та фізичного здоров’я, 

захист навколишнього середовища); 
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Стимульована локальним освітньо-науковим середовищем (а це, насамперед, тісна 

співпраця з науково-педагогічним колективом і керівництвом, зі структурними підрозділами 

закладу та іншими молодіжними організаціями щодо формування молодіжної політики,  

якості освіти, міжнародної діяльності, здорового способу життя та патріотичного виховання), 

описана проєктна діяльність нашої студентської організації працює на вироблення у 

студентів-лідерів навичок управлінської та організаторської роботи.         
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Розвиток малого та середнього бізнесу – перспективна та пріоритетна складова 

ефективного функціонування системи економіки України загалом. Активізація процесів 

реформування досить поступово створює умови підвищення кількості самозайнятих осіб у 

нашій державі [3]. Окрім того, наявність конкуренції між великими корпораціями, суб’єктами 

господарювання, може бути збитковим для держави. Варто відзначити: актуальність даного 

питання полягає і у тому, що відбувається певне еволюціонування ринку праці, а тому 

деформуються стандартні форми зайнятості. Для того, аби бізнес розвивався злагоджено, 

необхідним є наявність незалежної підтримки, яку може надати іноземний чи вітчизняний 

інвестор. Чи буде вкладник ризикувати й інвестувати у збиткову галузь, чи його вибір 

зупиниться на новій сфері, яка має попит серед потенційного споживача та низький рівень 

конкуренції? Як карантині обмеження вплинули на самозайнятість в Україні? Розглянімо 

нижче. 

Для того, аби стати самозайнятою особою, як показує практика, треба мати необхідне 

майно, рівень доходу (щоб почати усе «з нуля»), а також хоча б на середньому рівні володіти 

юридичними знаннями, основами податкового законодавства та знаннями ведення 

бухгалтерського обліку. На даний момент до основних ускладнень для ведення бізнесу 

самостійно додалася і складна ситуація з пандемією. Обмежувальні заходи вкрай негативно 

вплинули на можливість ведення бізнесу. Велика кількість підприємств різних секторів 

економіки зіткнулася з неможливістю провадити господарську діяльність, втратила доходи та 

опинилася на межі закриття. Функціонування різноманітних інших підприємств було суттєво 

обмежене [4]. 

Окрім того, підприємцям в умовах карантинної ситуації зараз держава гарантує виплату 

восьми тисяч гривень. Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через 

застосунок або Єдиний портал державних послуг «Дія» [5]. 

Здійснюючи прогнозування та аналіз кількості ФОП, можна бачити, що у 2020 р. було 

зареєстровано 1,885 млн., а стосовно 2021 р. – ймовірно, кількість самозайнятих осіб буде 

меншою, ураховуючи карантин та попри усі заохочення, що здійснюються державою [6]. 

Узагальнюючи вище викладене, ведення бізнесу самозайнятою особою, загалом, є 

перспективним, але невигідним зараз, в умовах пандемії. 

Одним із нових та «яскравих» напрямків ведення бізнесу є сільський туризм. Це 

поняття досить поширене в європейських країнах, а Україна, до того ж, має прекрасні вихідні 

дані для цього. Наша держава географічно вигідно локалізована, має помірний клімат, чудові 

ландшафти та неймовірний колорит. Звісно, зараз гарно розвинена міська інфраструктура, у 

містах більше можливостей та перспектив, а тому переважна частина населення виїжджає із 

сіл. Однак, настає час, коли не вистачає простого: відпочинку. Найкраще місце для рекреації, 

де тихо, немає ніякої метушні і т. д. - село! Українське село здавна славилося незвичайною 

традиційністю, екологічністю та…простотою. 

Сільський туризм - один із різновидів господарської діяльності, у тому числі із 

залученням майна особистого селянського господарства, шляхом надання послуг з 

тимчасового проживання, харчування, проведення відпочинку (рибалка, катання на конях, 

купання в басейнах та озерах і річках), практичний показ процесів вирощування та догляду за 

рослинами, тваринами та бджолами, а також з  виготовлення виробів з глини, вишивання, 
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різьби по дереву, лозоплетіння та ін.), народних обрядів, ознайомлення туристів з побутом та 

умовами проживання селян минулого століття, з особливостями регіону, його пам’ятками, 

природним ландшафтом…[1]. 

Варто відзначити, що перспективами розвитку сільського туризму є: створення 

сприятливого правового середовища для розвитку сільського туризму; створення ефективної 

системи забезпечення якості послуг, яка базуватиметься на потребах споживача, 

гарантуватиме базові стандарти, включатиме критерії захисту навколишнього природного 

середовища; формування стимулюючих та заохочувальних механізмів; економічна підтримка 

розвитку сільського туризму шляхом залучення інвестицій, пільгового кредитування 

власників садиб для модернізації осель, підвищення кваліфікації, рекламування діяльності; 

пошук додаткових можливостей для підвищення знань сільського населення та поширення 

інформації щодо відпочинку в українському селі та про історичні, природні, етнографічні 

особливості України [2]. 

За наявних теперішніх обставин світової пандемії, пов’язаної з поширенням вірусу 

COVID-19, посилюються позиції внутрішнього туризму, зокрема, сільського туризму. 

Підсумовуючи, самозайнятість, звісно, є досить вигідною можливістю заробітку, але 

варто ураховувати об’єктивні причини, які впливають вирішально, зокрема, карантин. Однак, 

якщо для ведення власного бізнесу пандемія є збитковою, то за цих же обставин сільський 

туризм посилює свої позиції, а це у свою чергу, ймовірно, вплине на економіку України 

кращим чином. Сільський туризм – перспективна галузь економіки для нашої держави. Отож, 

акцентування: усе залежить від ситуації у світі загалом! 
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У вересні 2015 року на Саміті ООН зі сталого розвитку у Нью-Йорку було затверджено 

нові орієнтири розвитку, зокрема, 17 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) та 169 завдань. Україна, 

як країна-член ООН, теж приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. 

Було розроблено проєкт Стратегії сталого розвитку України на період 2016-2030 рр., що 

включав національну систему ЦСР з урахуванням українського контексту та принципу 

«нікого не залишити осторонь» [1, с. 6]. Розроблена стратегія сформувала бачення у населення 

того стану навколишнього середовища, якого держава має досягти у 2030 р. Особлива увага 

приділялася новій екологічній політиці, зокрема, контролю за забрудненням навколишнього 

природного середовища, покращенню якості життя для усіх поколінь, в тому числі і для 

наступних. Екологічні пріоритети включені до усіх галузевих програм та планів.  

На більшості сільських територій України є нестабільні умови праці з нестійким 

матеріальним забезпеченням населення. Проблеми пов’язані з погіршенням демографічної та 

екологічної ситуації, руйнуванням соціальної інфраструктури та зниженням тривалості життя 

селян не сприяють сталому розвитку сільських територій, не відповідають потребам 

суспільства, тому необхідні заходи для забезпечення розробки і реалізації стратегій місцевого 

сталого розвитку.  

У 2014 р. в Україні розпочалася реформа «децентралізації», яка поміняла систему 

управління місцевих громад, а саме, передала їм фінансові повноваження для формування їх 

ефективного розвитку. В результаті розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 

2020 р. в країні створено 1469 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) [2]. 

Євроінтеграційні процеси пов’язані з децентралізацією, є передумовами переходу 

сільських територій на принципи сталого розвитку. Відповідно до розроблених цілей сталого 

розвитку в державі, пріоритетами є безпека, життєва та екологічна стійкість, економічне 

зростання, соціальна відповідальність та раціональне природокористування на території 

громади.  

Сталий розвиток ОТГ включає програми та стратегії, здійснення яких дозволить 

громаді пристосуватися до змін, які відбуваються у державі, бути конкурентоспроможними, 

спрямований на покращення життєдіяльності мешканців та сталий обробіток полів і 

присадибних ділянок.  

Покращення стану матеріально-технічної бази особистих селянських господарств може 

відбуватися за рахунок поповнення технікою різної потужності (малої, середньої або великої), 

хоча у сучасних умовах купувати нову імпортну техніку може далеко не кожен господар. Тому 

перспективу можуть мати кооперативи зі спільного використання техніки для обслуговування 

селянських і дрібних фермерських господарств створені переважно при сільських громадах та 

приватні підприємці-механізатори.  

Особливу увагу слід приділити розвитку садиби механізатора-підприємця, який своєю 

міні технікою міг би надавати односельчанам послуги, особливо на присадибних ділянках: при 

обробітку землі, при посадці городини, при посіві зернових і кормових культур, при обробітку 

сільськогосподарських культур, при збиранні врожаю. Для цього склад комплексу машин, що 

залежить від кліматичної зони території, спеціалізації сільського господарства конкретного 

району, матеріального достатку підприємця-механізатора мав би включати: трактор, 

напівпричіп або причіп, бочку; плуг двох- або трьохкорпусний, фрезу малогабаритну, каток, 

культиватор навісний або причіпний, борони дискові або пружинні або зубові (обробіток 

землі); сівалку, картоплесаджалку, росадосажалка та ін. (посадка сільськогосподарських 
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культур), машину для внесення добрив, оприскувач (обробіток сільськогосподарських 

культур); картоплекопач, бурякокопач, косарку, зернозбиральний комбайн та ін. (збирання 

урожаю). 

Специфіка експлуатації сільськогосподарських машин полягає у тому, що вони не 

використовуються круглорічно. У середньому частка неробочого періоду становить 80,43%, а 

для посівних і ґрунтообробних машин – 89,74% [3, с. 110]. Якість зберігання техніки під час її 

неробочого періоду безпосередньо впливає на їх робочий стан та обсяг витрат на здійснення 

ремонту, тому технічні засоби необхідно зберігати у відповідних для цього умовах, зокрема, 

трактори і комбайни – у закритих неопалювальних гаражах, а причіпні сільськогосподарські 

машини – під навісами, а не під відкритим небом.  

Для зберігання сільськогосподарської техніки та її біжучого ремонту необхідна 

розробка нових будівель на території садиби, які повинні максимально відповідати сучасним 

функціонально-технологічним, технічним, економічним та архітектурно-художнім вимогам, 

бути зручними у експлуатації, надійними та добре вписуватися у навколишнє середовище. 

Важливим при цьому є врахування художньо-естетичних смаків селян та відродження їх 

традиційного укладу життя, характерного для конкретного регіону [4, с. 396]. 

Розвиток садиби підприємця-механізатора допоможе розвивати підприємницьку 

діяльність у селах в умовах розвитку об’єднаних територіальних громад, заробляти 

підприємцями кошти для сім’ї та сплачувати податки державі, територіальній громаді, підняти 

урожайність на присадибних ділянках з врахуванням інноваційних технологій ведення 

сільського господарства, допомагати селянам один одному (в результаті отримувати позитивні 

емоції), вийти селу з кризи і розвиватися на перспективу, і в цілому сприятиме сталому 

розвитку територій ОТГ. 
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В наш час існує проблема, яка пов`язана з великою кількістю складських операцій при 

розміщенні вантажу на зберігання, що збільшує час на доставку товару. Тому необхідна 

оперативна та менш затратна доставка від вантажовідправника до клієнта. Ефективність 

логістичних операцій ланцюгів постачань залежить від взаємодії між собою усіх елементів цих 

ланцюгів.  

Цю проблему можливо вирішити завдяки технології, яка спрямована на те, щоб 

зменшити складські витрати – крос-докінгу. 

Крос-докінг – це спосіб відвантаження і переміщення вантажів за принципом доставки 

товарів до замовника без використання зберігання на складі, безпосередньо і без тривалих 

зупинок. Даний спосіб можна назвати ідеальним для підприємців, які купують товари оптом 

великими партіями і у яких є необхідність доставки клієнтам в обмежені терміни [1]. 

Для використання крос-докінгу необхідна розвинена система управління складом, а 

також сучасна система тимчасового планування. 

Метод наскрізного складування в практиці логістів ділиться на 2 етапи:  

1. Одноетапний. Такий вид крос-докінгу має на увазі, що товар привозять на склад 

або розподільний центр, його відразу ж вантажать в транспортний засіб і везуть до кінцевої 

точки.  

2. Двоетапний. У цій схемі перед тим, як завантажити товар в транспортний засіб 

для доставки до пункту призначення, його докомплектовивают продукцією від іншого 

постачальника. 

В Україні послугами крос-докінгу найчастіше користуються великі роздрібні магазини, 

наприклад "Ашан", Varus і багато інших. Всі великі рітейлери віддають наскрізне складування 

на аутсорсинг 3PL-операторам. 

3PL-оператори розраховують вартість наскрізного складування індивідуально: в 

залежності від типу вантажу, обсягів поставок, кількості етапів в ланцюжку, необхідності 

надання додаткових послуг[2]. 

Після того, як методи роботи крос-докінгу визначені, необхідно розглянути переваги 

та недоліки цієї технології. 

Почнемо з переваг: 

 Повна відповідальність постачальника за недостачу продукції; 

 Скорочується час поставок продукції від виробника до кінцевого одержувача; 

 Знижується необхідність одержувача в складських приміщеннях; 

 Скорочується час комплектації продукції кінцевого одержувача; 

 Мінімізуються витрати на будівництво, обслуговування та оренду складського 

приміщення; 

 Можлива одночасна робота з великою кількістю постачальників і замовників; 

 Знижується потреба в складських співробітників, що підвищує продуктивність; 

 Ротація товарів поліпшується, а запаси магазинів скорочуються; 

 Знижуються витрати в зв'язку з розміщенням, відбором і складуванням 

продукції. 

До недоліків технології відносять: 

 Крос-докінг не передбачає внутрітарний контроль кількості та якості 

прийнятого і товару, що відвантажується як на рівні складського місця, так і на рівні вантажної 
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одиниці, що в подальшому може привести до розбіжностей між постачальником і 

вантажоодержувачем, а також оператором крос-докінгу; 

 Необхідний взаємозв'язок між WMS-системою оператора борт-до-борту і ERP-

системою постачальника та одержувача вантажу (необхідно враховувати, що як 

постачальників, так і вантажоодержувачів може бути безліч, що призводить до досить 

складною і розвиненою системою IT), в іншому випадку виникають проблеми з оформленням 

і формуванням відвантаження з юридичної точки зору (точки переходу матеріальної 

відповідальності за товар) [3]. 

У крос-докінгу є кілька мінусів, але його плюси повністю їх перекривають. Неймовірна 

прибутковість, чітке реагування і дисципліна зробить з будь-якого бізнесу неймовірно 

ефективний проект. 

Як висновок, крос-докінг має великі перспективи і здатний надавати позитивний вплив 

на якість і швидкість обслуговування кінцевого клієнта. Однак в сучасних умовах можна 

зіткнутися з такими проблемами як: невелика кількість майданчиків, побудованих 

безпосередньо під крос-докінг, необхідність у складній інтеграції між WMS-системою і ERP-

системою, розвинена транспортна інфраструктура. 
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Забезпечення зайнятості населення є однією з провідних проблем в умовах просування 

України по шляху ринкових перетворень.  

По-перше, саме зайняті створюють ВНП держави, продукують необхідні суспільству 

товари, продукти та послуги.  

По-друге, зайнятість створює умови, з одного боку, для реалізації здібностей та знань, 

вмінь людини, тобто, її самореалізації, а з іншого, кожна людина отримує можливість 

задоволення своїх матеріальних, духовних, інших потреб через той дохід, що отримує завдяки 

своїй зайнятості. 

Забезпечення зайнятості є предметом дослідження ученими різних фахових напрямів, 

представниками певних наукових шкіл, ідеологами, політиками. Але провідне місце серед них 

займає проблема зайнятості як комплексу особливих функцій, спрямованих на забезпечення 

розвитку і вдосконалення господарського механізму, постійне оновлення економіки 

господарюючих суб’єктів, створення інноваційного поля діяльності, а також як одну із форм 

забезпечення самостійної зайнятості населення. Саме цей напрям соціально-економічного 

розвитку стає предметом дослідження не тільки науковців, а й тих, кого цікавить можливість 

практичного впровадження ідей, пов’язаних із різними аспектами здійснення підприємницької 

діяльності. 

Проблемами самостійної зайнятості в контексті здійснення в Україні підприємницької 

діяльності, займалися провідні вітчизняні вчені в різних сферах економіки. Ринкова система з 

притаманними їй формами власності, свободою підприємництва і свободою вибору, 

мотивацією з урахуванням особистих інтересів, конкуренцією та ціноутворенням створює 

об’єктивні засади для вдосконалення різноманітних організаційно – господарських форм 

залучення працездатного населення до процесу активної трудової діяльності. Однією з таких 

форм підприємництва в сучасних умовах економічного розвитку є форм підприємництва в 

сучасних умовах економічного розвитку є самостійна зайнятість населення. Самозайнятість – 

відносно нове явище у вітчизняній економіці, яке почало розвиватися у перехідний період до 

ринкових умов господарювання. Самостійна зайнятість у ринкових умовах перетворюється в 

обов’язковий, об’єктивно існуючий елемент ринкових відносин. Її розвиток обумовлений дією 

низки економічних та соціальних факторів. 

З іншого боку, самозайнятість в Україні була завжди.  

Ринкова економіка виводить самозайнятість на новий рівень використання робочої 

сили. Економічна ідеологія ринку, передусім, передбачає перехід кожного працездатного до 

самозабезпечення. Самостійна зайнятість населення постійно присутня в системі національної 

економіки. Її, зазвичай, визначають як форму підприємництва на підставі того, що в сучасній 

вітчизняній та закордонній економічній літературі підприємництво трактується, насамперед, 

як самостійна економічна діяльність громадян, заснована на використанні власних ідей, 

робочої сили і засобів виробництва.Завдяки розвитку самостійної зайнятості, особливо в 

умовах трансформаційної економіки, створюються додаткові робочі місця, а також з`являється 

можливість проявити власну ініціативу й отримати доходи. Така форма зайнятості не потребує 

державних капітальних вкладень, має мобільну організаційну структуру, базується на сильній 

мотивації праці, орієнтується на потреби споживача й оперативно задовольняє їх.  

Самозайнятими в Україні вважаються ті, хто сам забезпечує й сам організовує свою 

діяльність, що слугує їм головним джерелом доходу, самостійно забезпечує себе роботою.  

До основних причин переходу населення України до роботи в умовах самостійної 
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зайнятості, належать:  

- недостатня кількість коштів для життя;  

- затримки з виплатою заробітної плати та соціальних трансфертів (пенсій, допомог), 

для працівників бюджетної сфери – несвоєчасна індексація  тарифних ставок;  

- втрата роботи в наслідок звільнення (скорочення штатів, банкрутство підприємств) – 

тим самим втрата основного джерела формування  коштів на існування;  

- пошук більш стабільного джерела належного за розміром доходу;  

- пошук роботи, що забезпечує можливість самореалізації, задоволення потреб і 

амбіцій, а також посилює інтерес до підприємництва.  

Самозайнятість населення є вагомим сегментом ринку праці як в Україні так і в  області. 

Проведений аналіз засвідчує, що самостійна зайнятість стала реальністю для значної частини 

економічно активного населення. Завдяки підприємницькій ініціативі значною мірою знято 

соціальну напругу на локальних ринках праці, люди одержали реальну можливість 

отримувати доходи. 
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Інноваційна модель розвитку є важливим інструментом підвищення 

конкурентоспроможності аграрного сектору економіки. Підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі зумовлюється в значній мірі 

широким впровадженням у практику вітчизняних і світових досягнень науково-технічного 

прогресу, стратегічна роль в якому належить інноваційній діяльності [1]. 

Результати впровадження інновацій відображаються в збільшенні обсягу продаж, 

зниженні собівартості продукції, зростанні фондоозброєності та продуктивності праці, 

підвищенні рентабельності й інших виробничо-фінансових показників діяльності аграрних 

підприємств, а також соціально-економічного розвитку сільських територій. 

Розвиток науково-технічного прогресу та активізація інноваційних процесів відіграють 

значну роль в аграрному секторі. Зокрема в рослинництві запроваджуються нові технології 

вирощування агрокультур, систем обробітку ґрунтів, технологій зберігання виробленої 

продукції. Популярними стають технології "нульового" обробітку ґрунтів, "точного" 

землеробства, системи паралельного водіння агротехніки та внесення добрив для захисту 

рослин, яке базується на GPS-навігації [2]. 

У галузі тваринництва комплексні інновації можуть дозволити собі лише 

агропромислові інтегровані формування (агрохолдинги) або фінансово стійкі господарства. 

Основна ж кількість підприємств сільського господарства вимушена орієнтуватися на 

поелементне вдосконалення технологій виробництва та зберігання продукції, що пов'язане зі 

зміною кількості й параметрів робочих операцій та підвищенням їх якості [3]. 

Серед напрямків інноваційного розвитку аграрного сектора можна виділити: 

1) створення та впровадження у виробництво високопродуктивних сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур, нових порід тварин і птиці; 

2) стимулювання агроекологічної діяльності, зокрема, розвитку альтернативного 

органічного агровиробництва; 

3) формування високоосвічених професійних кадрів [4]. 

Розглянемо застосування інновацій на практиці. Хрестоматійним прикладом 

застосування технологій в АПК є дрони. У сільському господарстві їх використовують для 

контролю використання ресурсів, внесення добрив, спостереження посівів – агромоніторінгу 

полів, у результаті якого можна отримати вичерпну характеристику посівів аж до наявності 

бур'янів або потенціалу врожайності. Як констатують у компанії DroneUA, одному з 

найбільших операторів комерційних дронів, близько 96% замовлень у їхньому пакеті – це 

аграрні обльоти [5].. 

У дослідженні Agrohub Innovation Agenda, яке охопило понад 150 топ-менеджерів 

агрокомпаній з банком землі різного масштабу, було виділено три основні пріоритети 

інноваційності українських аграріїв. 

Перший – точне землеробство. Популярність пояснюється в першу чергу виразним 

економічним ефектом: застосування технології дозволяє заощадити в середньому 15% добрив 

та палива, а також оптимізувати управління полем. Другий пріоритет – інновації в обліку і 

аналізі полів. Третій напрям – ERP-системи управління компанією, які дозволяють 

контролювати розрізнені земельні масиви по всій території країни і керувати великою 

кількістю людей. Поєднання таких технологій в сукупності, наприклад може допомогти 

мінімізувати наслідки посухи. 

mailto:aleksiliin12@gmail.com
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У світі аграрні технології вирішують глобальніші завдання. Штучне м'ясо, вертикальні 

ферми, виведення нових сортів рослин – і все це за незрівнянні з внутрішньоукраїнськими 

суми. У сфері селекції рослин загальносвітовий показник витрат на інновації становить не 

менше 15% від обороту. Компанія Corteva Agriscience, що спеціалізується на продуктах і 

технологіях для фермерів протягом останніх 2-х років, інвестувала понад $2 млрд в цифрові 

розробки: гроші були витрачені на науково-дослідну роботу, обладнання лабораторій і 

діджитал. 

Основна відмінність українських високотехнологічних рішень від загальносвітових 

полягає у їхньому фокусуванні. В Україні технології спрямовані на посилення контролю і 

протидію розкраданню, в той час як зарубіжні ставлять собі за мету збільшення врожайності 

та загальної ефективності виробництва. 

Наведемо 3 конкретні приклади інновацій в АПК [5]: 

1)Плавуча ферма в Нідерландах - молочний завод в Роттердамі на мілководді бухти 

Мервехафен, що являє собою платформу, на якій розміщено 40 корів. Продуктивність 

становить близько 1000 літрів молока на день. Приблизно 80% раціону формується з харчових 

відходів або вирощується поруч, на плантації, яку розміщено на платформі. Гній прибирають 

роботи і направляють його на добриво або на біоенергію. Проєкт не є повністю комерційним, 

а скоріше – демонстрацією концепції, проте поставлені перед ним завдання, зокрема, 

привернення уваги громадськості,  він виконав. 

2) Біопластикова упаковка зі шкіри тварин в Ісландії. Ісландська дизайнерська студія 

At10 розробила таку упаковку для м'ясних продуктів, яка виробляється зі шкіри тварин. 

Розробники виходили з того, що якщо вже сільськогосподарській тварині судилося загинути, 

то нехай вона використовуватиметься максимально ефективно. 

Шкіру кип'ятять, досягаючи виділення колагену і желатину, а з утвореної гелеподібної 

речовини відливається будь-яка необхідна форма. Упаковка Bioplastic Skin є прозорою і на 

вигляд вона не відрізняється від пластикової. 

Новинка, окрім утилітарної функції, спрямована ще й на зменшення відходів 

тваринництва. 

3) Ергономічна винна пляшка для інтернет-магазинів. Не менш як 20% усіх 

придбань алкоголю в Європі здійснюються онлайн. Доставка такої продукції є однією з 

найголовніших проблем алкогольного бізнесу у зв’язку з  крихкістю і великою вагою 

традиційних скляних пляшок. 

Британська компанія Garcon Wines представила власну пляшку для вина з небиткого і 

екологічно чистого матеріалу (перероблюваного пластика), застосування якої дозволить 

заощадити на транспортуванні.Така пляшка, вміщуючи стандартні 0,75 л вина, важить на 87% 

менше від звичайної винної тари. 

Тож підсумовуючи, слід відзначити, що використання інноваційних підходів до 

здійснення господарської діяльності в сільському господарстві та галузі АПК є запорукою 

його розвитку, особливого значення воно набуває за умов жорстокої конкуренції та зростання 

попиту на якісну продукцію. Застосування інновацій є одним із перспективних напрямів 

розвитку аграрних підприємств України, а успішний закордонний досвід дасть змогу 

сформувати свої орієнтири та намагатися втілити їх на практиці. 
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Беззаперечним є факт, що в Україні є надзвичайно родюча земля, відповідно, агробізнес 

стає пріоритетним напрямком розвитку економіки нашої держави. Агробізнес доцільно 

розглядати як різновид бізнесу, що означає господарську діяльність спрямовану на створення 

певної продукції або послуги. Його появу можна обґрунтувати об’єктивними чинниками:  

1) поділ праці в суспільстві, виділення із сільського господарства ремісництва, 

переробної промисловості, торгівлі;  

2) посилення впливу фінансових інститутів;  

3) пом’якшення контролю економічних відносин у національній економіці і зовнішній 

торгівлі.  

До іманентних ознак агробізнесу потрібно віднести наступне:  

1) тісний зв’язок з іншими економічними галузями;   

2) ототожнення з АПК;  

3) орієнтація на максимізацію прибутку або мінімізацію затрат;  

4) властивий безперервний процес відтворення;  

5) орієнтованість на реалізацію продукції та надання послуг сільського господарства. 

Підприємства, які відносяться до аграрного бізнесу, виконують визначну суспільну функцію, 

а саме забезпечують населення продуктами харчування. Відповідно, агробізнес є структурною 

одиницею ринкової економіки.  

В агробізнесі розрізняють два напрямки:  

1) виробництво та реалізація продуктів харчування;  

2) виробництво та реалізація промислових предметів споживання із 

сільськогосподарської сировини.  

До агробізнесу належать товариства, кооперативи, агрофірми, агрохолдинги, 

фермерські господарства. Найбільш розвинутими та впливовими компаніями аграрного 

сектору є «Кернел», «Укрлендфармінг», «Агропросперіс», «Астарта». Агробізнес діє як 

система об’єднання сільськогосподарських виробників з метою раціонального розміщення 

виробництва, ефективного використання ресурсів, забезпечення продовольчої безпеки 

України та врешті решт покращення підсумкових результатів діяльності. Площа України 

становить 603 тис км2, з неї 70% припадає на сільськогосподарські землі. Розвитку агробізнесу 

в Україні також сприяють транспортна інфраструктура, забезпеченість трудовими ресурсами, 

близькість основних ринків збуту. Обсяг експорту АПК всього становить 22,1 млрд дол., що 

на 7,5 млрд дол. більше порівняно з 2015 роком. На сьогодні провідною галуззю АПК є 

рослинництво, так як з 2015 по 2019 рік найбільше зростання в виробництві показали зернові 

та зернобобові культури - 25% (15,3 млн т). Також практично на чверть збільшилося 

виробництво технічних культур - 24% (6,79 млн т). Продукти переробки, фрукти та овочі 

збільшилися незначно - лише на 7% (0,83 млн т) та 1% (0,47 млн т) відповідно. Продукція 

тваринництва - єдина група товарів, яка показала від'ємний результат: -6% (-0,90 млн т) [1]. 

Отже, наявна як позитивна, так і негативна динаміка. 

Основними показниками ефективності роботи підприємства є прибуток і дохід. Дохід 

– це вартість реалізованої продукції в цінах реалізації, а з іншої сторони підприємство несе 

витрати – передає покупцю продукцію, товари, послуги, на виробництво яких раніше були 

витрачені ресурси. Співставлення даних величин дає можливість визначити фінансовий 

результат – прибуток чи збиток від операцій з реалізації продукції. Саме з оцінки прибутку 

варто розпочинати дослідження економічної ефективності підприємств агробізнесу.  
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Станом на 1 листопада 2017 року усього існувало 45558 підприємств, з них 34137 – це 

фермерські господарства, варто відмітити, що у порівняні з 2016 роком їх кількість 

збільшилася на 455, а це 1,33%. Значна кількість суб’єктів господарювання є збитковими. 

Відсоток підприємств, які отримали збитки за результатами діяльності 2017 року становить 

13,3%, у порівнянні з 2019, де даний показник становить 16,6%. Прибутковими залишаються 

приватні підприємства, що свідчить про переваги приватної власності над державною, з точки 

зору рівня розвитку підприємств [2]. В таблиці 1 представлено інформацію про кількість 

суб’єктів агробізнесу та фінансові результати їх діяльності. 

 

Таблиця 1- Кількість суб’єктів агробізнесу та фінансові результати їх діяльності 

Рік 

Кількість 

підприємств 

Фінансовий результат до 

оподаткування 
Чистий прибуток (збиток) 

од. млн. грн млн. грн 

2015 45379 101996,1 101912,2 

2017 45558 68606,5 68276,8 

2019 48504 90836,3 90167,0 

 

Дані таблиці 1 дозволяють зазначити, що в 2019 році загальна кількість підприємств 

агробізнесу України у порівнянні з 2015 роком збільшилася на 3125. Фінансовий результат до 

оподаткування у 2019 році порівняно з 2015 роком зменшився на 11159,8 млн. грн та отримали 

чистий збиток, а саме 11745,2 млн. грн. Звернувши увагу на позитивну динаміку показників за 

2017 та 2019 рр, де чистий дохід у 2017 році збільшився на 21890,2 млн. грн та фінансовий 

результат збільшилися на 22229,8 млн.грн. Підсумуємо, що результативність діяльності 

підприємств агробізнесу в досліджуваному часовому діапазоні значно покращилася. Звичайно 

роль відіграла державна підтримка сільського господарства. На сьогодні впроваджуються в 

практику нові механізми підтримки, які допоможуть вирішувати актуальні проблеми аграріїв. 

Нові програми забезпечать стабільність діяльності та збільшення виробництва. Держава 

компенсує аграріям витрати, які вони понесли минулого року внаслідок надзвичайних 

кліматичних умов. Додано програми, які посилять галузеве виробництво для насичення 

внутрішнього ринку продукцією власного виробництва та стабілізації цінової ситуації в країні. 

[3] Україні притаманна інвестиційна привабливість через зростаючий попит на продукти. 

Найважливішими напрямами інвестицій в аграрний сектор мають стати ідеї, що пропонують 

способи переробки і зберігання продукції, а також інфраструктурні проекти з транспортування 

та розвитку точного землеробства. 

Отже, незважаючи на проблеми, які притаманні сучасному етапу розвитку 

сільськогосподарського виробництва, Україна повинна розвивати виробничі потужності 

сільського господарства, щоб конкурувати з аналогічними підприємництва інших розвинутих 

країн світу. Безперечно, аграрний сектор є одним із найперспективніших секторів економіки 

України і може стати потужною базою для подальшого розвитку економіки у цілому. 

Модернізація виробництва та інноваційні технології можуть стати рушійною силою 

економічного оновлення України. Вітчизняні виробники мають великий потенціал, але щоб 

його розкрити, потрібно успішно розвиватися та враховувати тенденцію розвитку економіки 

інших країн світу. Поєднання автоматизованого виробництва та цифрових технологій, 

наукового підходу та технологічних досягнень – пріоритетний шлях до прогресивного 

розвитку.   
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Сільський зелений туризм є популярним серед туристів з усього світу вже тривалий час. 

В Україні функціонування сільського зеленого туризму наявне майже по всій території країни, 

але з різним рівнем інтенсивності розвитку. Значну роль у просуванні національного бренду 

сільського зеленого туризму відіграють громадські організації, зокрема ГО «Спілка сільського 

зеленого туризмі України», якою з 2008 року впроваджується програма  добровільної 

категоризації «Українська гостинна садиба». Ціллю створення громадської організації є об 

єднання власників бізнесу та туристів на наймогутніших комунікаційних та маркетингових 

площадках, створити привабливу та якісну альтернативу туристам для вибору відпочинку в 

сфері сільського зеленого туризму та допомогти фермерським господарствам створити умови 

для стійкого економічного розвитку. Так, в 2018 році  в Україні за даними громадської 

організації функціонувало 210 категоризованих садиб, площа яких становила 94 763,1 м2 [3, с. 

105]. 
Упродовж останніх років простежується тенденція до зростання кількості іноземних 

туристів, яка свідчить про позитивні процеси у вітчизняній туристичній індустрії. Водночас 

помітне зростання чисельності внутрішніх туристів в Україні, у тому числі й у сфері сільського 

зеленого туризму, що свідчить про підвищення якості туристиних послуг у цій сфері [3, с. 105]. 

Дійшли висновку, що саме підприємства сільського зеленого туризму стануть 

каталізатором розвитку як сільських територій, так і національної економіки, адже внутрішній 

туризм – це: по-перше, сфера швидкого обігу капіталу при відносно невеликих 

капіталовкладеннях; по-друге, ефективний засіб використання наявної інфраструктури 

території; по-третє, можливість створення нових робочих місць на місцевому рівні; по-

четверте, може розвиватися на території міської і сільської поселенської мережі; по-п'яте, є 

сприяючим фактором диверсифікації економіки регіону та галузей, які обслуговують сферу 

туризму [1, с. 36]. 

В умовах фінансово-економічної кризи значення внутрішнього туризму для України, 

як і будь-якої країни, зростає ще й тому, що за світовим досвідом саме у сфері внутрішнього 

туризму забезпечується найвища оборотність капіталу, найвища самоокупність вкладених 

коштів і найдешевше робоче місце. 

Підприємства сільського зеленого туризму в основному представлені малими формами 

господарювання (агросадибами), а тому є досить гнучкими в управлінні,. Сприяння розвитку 

інфраструктури підприємств сільського зеленого туризму забезпечить стабільне надходження 

податкових платежів до місцевих та зведених бюджетів, що, в першу чергу, стане платформою 

згладжування соціально-економічних конфліктів сільських територій та сприятиме реновації 

рекреаційних зон [2, с. 143]. 

Розвиток сільського зеленого туризму залежить від низки факторів, сукупний вплив 

яких зумовлює нерівномірність розвитку підприємництва у цій сфері в  різних регіонах.  

До категоризованих садиб Херсонської області в 2018 році віднесено центр 

етнографічного, сільського зеленого туризмі та сімейного відпочинку «Зелені Хутори Таврії»,  

подвір’я «Козак», база відпочинку «Золотий Фазан», фермерське господарство «Шафран 

Любимівський», садиби «Водний лабіринт», «Камишовий єрик», «Курінь», «Дельта Дніпра», 

«Голопристанські мазанки», «Червоні озера» та інші. Проте, зважаючи на ресурсно-

рекреаційний потенціал області, кількість підприємств – об’єктів сільського зеленого туризму 

могла би бути значно більшою. Рівень їх розвитку залежить від низки факторів, дія яких 
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зумовлює нерівномірність розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму в 

різних районах області.  

Як свідчить світова практика сьогодні мільйони засобів до існування людини прямо чи 

опосередковано залежать від розвитку ринку туристичних послуг. Проте, поки триває 

надзвичайна ситуація, лише внутрішні туристичні послуги мають більші переваги в нарощенні 

свого потенціалу, ніж інші види туристичного продукту, адже наразі саме вітчизняні туристи 

створюватимуть попит на ринку внутрішніх туристичних послуг. Сучасні глобалізаційні  

виклики створюють унікальні можливості для відновлення сільського зеленого туризму¸ 

окреслюючи перспективи його віднесення до стратегічно важливих секторів розвитку 

національної економіки за ознаками пріоритетності, стійкості та відповідальності [4, с. 99]. 

Таким чином, за умови забезпечення дієвої державної підтримки розвитку підприємств 

сільського зеленого туризму ця галузь внутрішніх туристичних послуг здатна стати 

каталізатором соціально-економічного зростання депресивних сільських територій та зміцнення 

національної економіки.  

Враховуючи глибину та гостроту економічних викликів, з якими стикається Україна на 

тлі розгортання глобальної економічної кризи, формування організаційно-економічного 

механізму розвитку підприємств сільського зеленого туризму, сприятиме не лише нарощенню 

внутрішніх туристичних потоків і забезпеченню сільського населення робочими місцями зі 

зростаючою віддачою, а й стане платформою для активізації інвестиційних можливостей 

шляхом створення привабливих для інвесторів «бізнес-кейсів», що загалом сприятиме 

поліпшенню ситуації в національній економіці. 
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Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й освіту, доступні та 

якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці. 

Але люди можуть впливати на якість цих послуг лише тоді, коли відповідальні за їх надання 

знаходяться близько. Найближчою до людей владою є органи місцевого самоврядування, а 

отже саме вони повинні мати широкі повноваження і достатньо коштів, щоб бути 

спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність. 

Для цього в Україні відбувається децентралізація - передача повноважень та фінансів 

від державної влади як найближче до людей - органам місцевого самоврядування [2]. 

Мета реформи - формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для 

громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів 

прямого народовладдя,  узгодження інтересів держави та територіальних громад. Передбачає 

відповідальність органів місцевого самоврядування перед жителями – за ефективність своєї 

роботи, а перед державою – за її законність.[5]. 

В Україні процес децентралізації розпочато 2014 року з прийняттям Концепції реформи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (01.04.2014), Законів 

України «Про співробітництво територіальних громад» (17.06.2014), «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» (05.02.2015) та змін до Бюджетного і Податкового 

кодексів – щодо фінансової децентралізації. Він дозволив формувати відповідно до положень 

Європейської хартії місцевого самоврядування значний дієвий і спроможний інститут 

місцевого самоврядування на базовому рівні – об’єднані територіальні громади (ОТГ). 

Добровільне об'єднання територіальних громад дозволило новоутвореним органам місцевого 

самоврядування дістати відповідні повноваження та ресурси, що їх раніше мали міста 

обласного значення. 

12 червня 2020 року відповідно до закону № 562-IX уряд визначив адміністративні 

центри і території територіальних громад. Усього було затверджено 1470 громад.17 липня 

2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650 «Про утворення та ліквідацію 

районів». Згідно з документом, тепер в Україні 136 районів. Старі 490 районів парламент 

ліквідував. Площа Львівської області, кв.км: 21833 км 2, кількість населення: 2512084, 

об`єднаних громад: 73,  районів: 7[1]. 

Перелік документів, що засвідчують список адміністративних центрів та  

територіальних громад у Львівській області: Перспективний план, затверджений Кабінетом 

Міністрів від 27 травня 2020 р. № 624-р [4] та Розпорядження «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської 

області» від 12 червня 2020 р. № 718-р.[3]. 

У межах реформи децентралізації минулого року уряд погодив поділ Львівської області 

на сім нових районів - Червоноградський, Золочівський, Львівський, Дрогобицький, 

Яворівський, Самбірський та Стрийський, зокрема, з'явились Львівський та Червоноградський 

райони. Раніше Львівська область поділялася на 20 районів. До Львівського району частково 

увійшли Жовківський, Городоцький, Кам’янка-Бузький, Пустомитівський та 

Перемишлянський райони, натомість до Червоноградського – долучились Радехівський та 

Сокальський.  

Ще один новий орган для Львівського району – районна рада. Її основні повноваження 

– це передати майно розформованих громад новоутвореним. Також районна рада може 

висловити недовіру голові РДА і достроково припинити його повноваження. Прямого впливу 
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райрада на РДА не матиме, а оголосити недовіру голові може лише за наявності законних 

підстав. Загалом же адмінреформу в районах заплановано завершити до кінця 2021 року. 

На думку, експерта з питань децентралізації, радника Міністра розвитку громад та 

територій України, Івана Лукері, кожен рівень має чітко знати, за що саме несе 

відповідальність і з яких джерел наповнюватимуться місцеві бюджети. Всі громади повинні 

мати однаковий набір повноважень і однакові можливості для наповнення бюджетів. 

Відповідно даний поділ у Львівській області експерти вважають раціональним. 

ОТГ у Львівській області, крім зростання власних фінансових можливостей, у 

результаті децентралізації мають й інші інструменти забезпечення економічного розвитку – 

здійснення зовнішніх запозичень, самостійне обрання установ з обслуговування коштів 

місцевих бюджетів відносно розвитку та власних надходжень бюджетних установ. 

Децентралізовано повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю та 

удосконалення містобудівного законодавства, органам місцевого самоврядування надано 

право самостійно визначати містобудівну політику. 

Важливим напрямком роботи є розроблення схеми планування об’єднаної 

територіальної громади. Оскільки саме схема планування дозволяє створити передумови для 

середньо- та довгострокового розвитку громади, забезпечить ефективне планування, забудову 

та використання всієї території. 

Досвід розвинених країн демонструє, що основною передумовою успішного розвитку 

громад є об’єднання територій та ресурсів. Лише об’єднання громад дозволить громадянам 

України найефективніше отримати більше ресурсів та повноважень із розпорядження та 

розвитку своєї громади, своєї землі. А отже – жителі об’єднаної громади, від центру громади 

до найвіддаленішого села, зможуть самостійно вирішувати нагальні питання – від планування 

розвитку та благоустрою території, утримання місцевої інфраструктури й об’єктів 

комунальної власності до питань медицини та освіти.  
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Ще у 1998 році Україна приєдналася до Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Хартія  передбачає організацію місцевого самоврядування на засадах принципів повсюдності 

та субсидіарності. Це означає,що місцеве самоврядування має охоплювати всю територію 

країни, а органи місцевого самоврядування мають вирішувати всі питання місцевого життя, 

крім тих, які можуть бути вирішені лише на національному чи регіональному рівнях. 

Органи місцевого самоврядування юридично  набудуть реальні повноваження щодо 

розпорядження землями державної власності, після прийняття законопроекту «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах 

території об’єднаних територіальних громад».Тоді буде визначено чіткий і прозорий механізм 

розпорядження такими землями, усунуто будь-які дублювання і неоднозначні тлумачення. 

Борщ Г. А., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., та ін. вважають, що вищесказане 

дозволить:  

- посилити вплив об’єднаної територіальної громади на земельногосподарські 

відносини;  

- збільшити фінансове забезпечення об’єднаних територіальних громад;  

- громадянам та юридичним особам вирішувати земельні питання на місцевому рівні; 

-  спростити процедури отримання юридичними та фізичними особами земельних 

ділянок у власність та користування, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти 

нерухомого майна, право власності на які зареєстровано за набувачем земельної ділянки;  

- забезпечити ефективний контроль за використанням та охороноюземель[1]. 

Після делегування повноважень центральних органів влади органам місцевого 

самоврядування,  останні управлятимуть третьою частиною земель держави. 

 

 
Рисунок 1. Співвідношення земель  в розпорядженні до і після делегування 

повноважень[1] 

 

Проте,  Національний інститут стратегічних досліджень очікує певні ризики у процесі 

децентралізації влади в Україні. Один із таких ризиків  ̶  це ризик зниження якості місцевого 

управління та легітимності прийнятих рішень. 

Для того, щоб зменшити  ризики децентралізації щодо управління земельними 

ресурсами, необхідно підтримати об’єднані громади за допомогою розвитку законодавства в 
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сфері земельної реформи. Прийняте законодавство повинно  враховувати особливості 

регіональної реформи, самоврядування, територіальної організації влади, а також сприяти 

громадським організаціям та ініціативам в частині контролю над владою. 

Доктор юридичних наук, професор Кулинич П. констатує, що ряд ОТГ, не очікуючи 

повного приведення земельного законодавства України у відповідність з Європейською 

хартією місцевого самоврядування та Законом «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», розпочали створення на своїх офіційний сайтах власних геоінформаційних порталів, 

на яких відображають стан земельних ресурсів, їх фактичне використання та основні напрями 

перспективного розвитку земельних відносин в межах території громади[2].  

Вважаємо, що створення таких геопорталів громад — це шлях до їх земельної 

спроможності. Адже завдяки йому,  усі жителі громади зможуть побачити стан та характер 

використання земельних ресурсів на території ОТГ тапроконтролювати дотримання 

земельного законодавства. При цьому важливо, щоб територіальні громади узгоджували  свої 

управлінські рішення що до земельних ресурсів з законами України та підзаконними актами у 

галузі земельних відносин. 

Органи місцевого самоврядування, набувши більших повноважень щодо управління 

земельними ресурсами території громади, зобов’язані  будуть виконувати  такі наступні 

управлінські  функції як: ведення земельного кадастру,ведення контролю за використанням і 

охороною земель,ведення землеустрою,запровадження ринку земель, залучення земельних 

ресурсів в активізацію  інвестиційних процесів та ін. 

Вдалі рішення органів місцевого самоврядування в галузі управління земельними 

ресурсами   сприятимуть забезпеченню  сталого розвитку територій. 
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На сьогоднішній день надзвичайної актуальності у галузі сільського господарства 

України та світу набуває органічне виробництво. Поняття «органічне або екологічне сільське 

господарство» означає виготовлення продуктів харчування та інших сільськогосподарських 

виробів на основі якомога більш сприятливих для природи методів виробництва з 

урахуванням пізнань в області екології та захисту навколишнього середовища [1, c.5]. 

Законом України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу 

та маркування органічної продукції» визначено, що органічне виробництво – це сертифікована 

діяльність, пов’язана з виробництвом сільськогосподарської продукції (у тому числі всі стадії 

технологічного процесу, а саме первинне виробництво (включаючи збирання), підготовка, 

обробка, змішування та пов’язані з цим процедури, наповнення, пакування, переробка, 

відновлення та інші зміни стану продукції), що провадиться із дотриманням вимог 

законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції [6] 

Органічне сільське господарство впродовж останніх 20 років завоювало право бути 

ключовим елементом сталого розвитку аграрного сектору багатьох розвинених країн світу [2, 

с.14]. 

Розвиток органічного виробництва має низку очевидних конкурентних екологічних, 

економічних та соціальних переваг. Вимоги до органічного сільського господарства 

включають не лише питання дотримання екологічних норм чистоти продуктів, а й довкілля. 

Воно забезпечує збалансований стан екологічної системи, що є підгрунтям сталого розвитку 

економічної та соціальної сфери. Екологічні продукти харчування не завдають негативного 

впливу на довкілля й здоров'я населення, а, навпаки, сприяють йому. Органічне сільське 

господарство економічно ефективніше за традиційне за рахунок усунення втрат 

сільськогосподарської продукції при замкненому циклі виробництва, вивільненні величезних 

обсягів природних резервів. Соціальні переваги органічного виробництва полягають у 

створенні додаткових робочих місць у сільській місцевості й нових перспектив для малих та 

середніх фермерських господарств [3]. 

Важливою подією для органічного руху в Україні стало прийняття 05.11.2020 року 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного 

реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції». 

Державна підтримка аграрної сфери України повинна бути спрямована на забезпечення 

достатнього рівня прибутковості сільськогосподарського виробництва на рівні, який дозволяє 

забезпечити розширене відтворення, виконання соціальних стандартів та сприятиме розвитку 

сільських територій [4, с.119]. 

У 2021 році на державну підтримку виробників органічної сільськогосподарської 

продукції урядом виділяється 50 млн.грн., які будуть спрямовані наступним чином: 

1) бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – у розмірі 5 тис. грн, 

але не більше 100 тис. грн. на одного оператора (загальна сума 30 млн.грн.); 

2) бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби, ідентифікованої та 

зареєстрованої відповідно до законодавства станом на 01 серпня поточного року – у розмірі 5 

тис. грн. на 1 голову ВРХ (загальна сума 15 млн.грн.); 
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3) часткове відшкодування вартості витрат на проведення сертифікації продукції 

органічного виробництва – у розмірі 30% (без урахування податку на додану вартість), але не 

більше 20 тис. грн на одного суб’єкта господарювання (загальна сума 5 млн.грн.) [6]. 

Для формування потужного і конкурентоспроможного сектора органічного 

виробництва в Україні в рамках державної підтримки необхідно забезпечити фінансування 

таких пріоритетних напрямів: 

- розширення фінансування на органічну сертифікацію сільськогосподарських 

виробників; 

- удосконалення страхування сільськогосподарських культур для органічних 

виробників та зміцнення впровадження органічних правил; 

- вдосконалення податкової політики в частині її застосування до учасників 

органічного виробництва; 

- запровадження навчання сільського населення основам ведення органічного 

виробництва, підготовка фахівців в галузі органічного виробництва; 

- сприяння експортній діяльності виробників органічної продукції та розширення 

державної підтримки зовнішнього маркетингу. 

Така державна підтримка розрахована приблизно на виплату 300 виробникам за 

напрямком на одиницю оброблюваних угідь, субсидія з розрахунку на одну голову ВРХ 

передбачає виплати на 3 тис. голів, і відшкодуванням вартості витрат проведення сертифікації 

зможуть скористатися близько 300 виробників [6]. 

Отже, проаналізувавши стан органічного сільського господарства в Україні, можна 

дійти висновку, що політика підтримки органіки в нашій країні поки що не характеризується 

високим рівнем системності та послідовності, але зроблені важливі початкові кроки у 

напрямках організаційно-правового та фінансового забезпечення органічного виробництва. 

Органічне сільське господарство на сьогоднішній день є перспективною формою 

альтернативного сільськогосподарського виробництва, проте перспективи його розвитку 

цілком і повністю обумовлені напрямами державної підтримки процесу екологізації аграрної 

сфери. 
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Ефективність функціонування підприємств агропромислового комплексу залежить від 

їхньої інвестиційної діяльності. Тобто, інвестиції відіграють значну роль у становленні та 

розвитку аграрного бізнесу, удосконаленні організації виробничо-господарської діяльності та 

порядку формування фінансових результатів. Крім того, вони виступають в якості фундаменту 

забезпечення досягнення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, сприяють 

інтеграції країни в світове співтовариство, забезпечуючи досягнення при цьому високого 

життєвого рівня населення в сільській місцевості та продовольчої безпеки держави в цілому. 

Інвестиції являють собою процес нагромадження капіталу, виступаючи тим самим 

найважливішим джерелом економічного розвитку держави, засобом забезпечення прогресивних 

структурних зрушень в економіці, поліпшення  ефективності  діяльності. 

Удосконалення ведення бізнесу підприємствами АПК, завдяки покращенню технічної 

бази, впровадження інновацій та винаходів, підвищення якісних і кількісних показників 

господарської діяльності - все це стає можливим завдяки інвестиціям. Підтримка   держави   

в   інвестиційних   процесах, в сучасних умовах, досить обмежена і носить ситуаційний 

характер, а рішення щодо обсягів, джерел залучення інвестицій та їхнього використання 

приймається на рівні самих підприємств. Тому невід’ємною складовою системи заходів із 

забезпечення продовольчої та економічної безпеки країни в сучасному світі є державна 

підтримка аграрного сектору. 

Дефіцит ресурсів, недостатність державної допомоги в інвестуванні АПК - чинники, 

через які політика держави повинна бути спрямована на впровадження механізмів 

стимулювання залучення як вітчизняного, так й іноземного капіталу, створення ефективної 

системи управління інвестиційними процесами. Адже інвестиції виступають найвагомішим 

джерелом розвитку країни, забезпечують прогресивні зміни в економіці та поліпшують 

ефективність діяльності суб’єктів господарювання. Як зазначає І. І. Вініченко, необхідною 

умовою розвитку будь-якої галузі є цілеспрямована інвестиційна діяльність, яка полягає у 

прискореному оновленні матеріально-технічної бази, модернізації та інтенсифікації 

виробництва в господарствах, використанні новітніх технологій, розширеному відтворенні 

виробничого процесу та розвитку людського капіталу [1, с. 5]. Крім того, додає Ю. О. 

Ярмоленко, сучасний розвиток світового аграрного виробництва потребує перегляду низки 

методів і технологій виробництва для задоволення міжнародних вимог до якості та безпеки 

продуктів харчування, тому що саме поліпшення аграрної екологічної системи й розвиток 

органічного аграрного виробництва є ключовими пріоритетами у більшості країн світу, у тому 

числі європейських, а це потребує інвестицій [3, с. 57]. 

Відомо, що діяльність АПК є найбільшим джерелом надходження валютних коштів в 

державі, враховуючи те, що  сільське господарство забезпечує близько 9 - 13 % ВВП. Для 

забезпечення подальшого розвитку АПК необхідним є перманентне залучення інвестиційних 

ресурсів. Одним із шляхів одержання залучених коштів сільськогосподарськими 

підприємствами, є процес кредитування. При цьому слід зазначити, що у структурі 

кредитного портфеля  вітчизняних комерційних банків 75% припадає на коротко- та 

середньострокові кредити, а довгострокове кредитування до 10–15 років взагалі не надається  

через відсутність спеціалізованої фінансово-кредитної інфраструктури, орієнтованої на 

обслуговування сільськогосподарського виробництва.  

Максимальний термін банківського кредитування на інвестиційні цілі – 5 

(індивідуально – до 7) років, але й ці пропозиції обмежені можливістю банків та вартістю 

таких фінансових ресурсів. Тому питання ефективності використання інвестиційних коштів 
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є актуальним та суспільно значущим,  його вирішення неможливе без обґрунтованої,

 виваженої аграрної політики та відповідного нормативного регулювання у сфері 

суспільних відносин.  Відомо, що ставки відсотків за кредитами вищі за рентабельність витрат 

у більшості інвестиційних  проектів, надходження прямих іноземних інвестицій майже 

припинилося, а обсяги залучення зовнішніх джерел для фінансування значно скоротилися. 

Тому розвиток і позитивна динаміка АПК безпосередньо залежать від інтенсивності пошуку 

й залучення ресурсів на довгострокову перспективу на регіональному та місцевому рівнях. Так, 

до участі державно-приватного партнерства мають активніше долучатись ініціативні сільські 

громади, органи місцевого самоврядування, а також дрібні виробники аграрної продукції. З 

метою нарощення доданої вартості в кінцевому продукті необхідним є проведення подальших 

досліджень питань більшої локалізації виробництва й переробки продукції сільського 

виробництва. Досвід країн із ринковою економікою свідчить про те, що інвестиційний процес 

у них характеризується великою часткою залучених коштів, серед яких значне місце посідають 

кредити та субсидії [2, с. 61]. 

Як внутрішні, так і зовнішні інвестиції мають величезний вплив на розвиток АПК. 

Залучення іноземних інвестицій в економіку держави є важливим засобом усунення 

інвестиційного «голоду» в Україні. Зміни в інвестиційному кліматі країни та забезпечення 

ефективності функціонування капіталу, будуть приваблювати іноземних інвесторів.  Щороку 

в світі зростає потреба в продуктах харчування. Відповідно росте і значущість аграрного 

сектору України, яка входить  у п’ятірку країн лідерів з виробництва сільськогосподарської 

продукції.  Головним кроком, який сприяв би стрімкій активізації притоку інвестиційних 

ресурсів з-за кордону та створення бажання потенційних іноземних інвесторів вкладати кошти 

у розвиток агропромислового комплексу, став би факт прийняття Закону України «Про обіг 

земель сільськогосподарського призначення». Проте після піврічного очікування до 

Верховної Ради України його так і не було внесено. 

Отже, інвестиції – це основа розвитку підприємств. Вони є головним чинником для 

потенційного збільшення капіталу, зростання кількісних показників та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств. Проте інвестування в розвиток АПК є недостатньо 

динамічним в Україні і потребує змін.  До змін можна віднести, використання інноваційних 

технологій, поліпшення якості переробки та зберігання продуктів сільського господарства, 

використання ресурсів, насиченості внутрішнього ринку високоякісним продовольством, 

створення нових робочих місць, нарощування експортного потенціалу, налагодження 

економічних зв’язків між господарюючими суб’єктами. Інвестиційний клімат аграрного 

сектору економіки є достатньо привабливим і має широкі перспективи для залучення як 

внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій. Оскільки реальні інвестиційні ресурси для сільського 

господарства є вкрай необхідними, то активізація і мобілізація всіх можливих каналів 

інвестування може стати одним із найважливіших шляхів виходу країни з економічної кризи. 

Стабільна, прогнозована й прозора аграрна політика держави може стати передумовою 

надходження іноземних інвестицій в АПК України. 
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Можна упевнено стверджувати, що сільський зелений туризм у нашій державі має усі 

передумови для успішного розвитку, формуючи на кінцевій стадії оригінальний, самобутній 

туристичний продукт. Проте, молода галузь таких сталих форм туризму, як сільський, 

агротуризм, агроекотуризм, потребують ефективного менеджменту зі сторони держави, 

особливо, у контексті удосконалення нормативно-правової бази. Хоча, у цій ситуації, 

зважаючи на успішний досвід багатьох європейських країн, надавачі послуг у сфері сільського 

зеленого туризму можуть не просто сидіти, склавши руки та чекаючи допомоги держави, а 

об’єднуватись заради спільної мети та допомагати один одному. Саме за таким принципом і 

працює у розвинутих країнах Європи та світу кластерна модель розвитку [1]. 

Щоби говорити про перспективи розвитку агротуристичних кластерів в Україні, 

потрібно врахувати весь комплекс блоків цього складного утворення, яке полягає в об’єднанні 

функцій туристичних і аграрних кластерів. Туристичні кластери групує єдиний технологічний 

процес обслуговування відвідувачів дестинації. Водночас, усі партнери кластера не тільки 

кооперують зусилля, але й вступають у конкурентну боротьбу поміж собою, як і передбачають 

ринкові відносини. Власне, такі обставини можуть розглядатися, як один із рушіїв розвитку 

кластерної структури. Це добровільне об’єднання, яке, водночас, є продуктом ринкової 

економіки, теж керується її принципами. За таких умов, і органи місцевого самоврядування, і 

громадські організації, й окремі активісти можуть проявити бажання та виступити 

ініціаторами кластероутворення, підтримуючи усі ініціативи й надалі.  

Аграрні кластери (агрокластери) – це не просто об’єднання чи кооперативи, то набагато 

ширше поняття. Це «симбіоз» аграрного виробництва, освітньо-просвітницьких заходів, 

інновацій, креативних підходів, що дає чудові й ефективні результати для соціально-

економічного розвитку регіону. Зважаючи на те, що в основі стратегічного плану та програми 

розвитку кластерної системи бізнесу лежить нова точка зору на національну економіку, 

економіку регіону, окремої територіальної громади чи села, агрокластери практично 

неможливо створити без підтримки державної влади, органів місцевого самоврядування. Для 

створення агрокластеру у сільськогосподарській сфері мають об’єднатися компанії, пов’язані 

територіально, підприємці-виробники спеціалізованих послуг, а також дотичні організації, які 

взаємодіють поміж собою або, що властиво за умови ринкового механізму економіки, навіть 

конкурують.  

Членство у структурі агротуристичного кластеру має значні переваги над 

індивідуальним веденням бізнесу. Кооперація зусиль забезпечує вихід на нові ринки завдяки 

різноплановості надаваних послуг, розподіл обов’язків поміж партнерами, чутливіше 

коригування ціноутворення, баланс вартості–якості, миттєве реагування на зміни у попиті на 

ринку щодо тих чи інших товарів, послуг тощо. Поза будь-яким сумнівом, агротуристичний 

кластер – поняття комплексне, яке ґрунтується на тісній взаємодії різнопланових видів 

аграрного виробництва, послуг туристичної сфери, державної влади, органів місцевого 

самоврядування, науково-освітніх установ. І за аналогією з трофічним ланцюжком, без 

котроїсь із цих «ланок», його успішне функціонування й існування, у принципі, дуже 

суперечливе. 

Загалом, чинники, які впливають на успішність чи неуспішність започаткованої 

підприємницької діяльності – це вузько індивідуальне поняття, котре залежить від дуже 

багатьох аспектів, від геополітичних особливостей до людського менталітету. Проте, на нашу 
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думку, можна виокремити декотрі передумови й оцінити перспективи для потенційно 

успішного створення та майбутнього функціонування агротуристичних кластерів за 

наступними критеріями-питаннями:  

 чи існує територіальна цілісність, зручний географічно-локаційний зв'язок у 

запланованому проєкті;  

 яка саме та чи достатня кількість помешкань і садиб на цій території;  

 який екотуристичний потенціал, тобто сукупність ландшафтних, водних, лісових, 

орографічних, бальнеологічних, клімато-терапевтичних природних рекреаційно-туристичних 

ресурсів даної території;  

 чи наявні об’єкти історико-культурної, архітектурної, сакральної, етнографічної 

спадщини у зоні впливу кластера;  

 чи збережені автентичні види ремесел, умінь, навичок на цій території;  

 який рівень довіри між потенційно можливими партнерами кластера;  

 якою була інтенсивність родинних, ділових, партнерських і дружніх стосунків чи 

контактів поміж ними до започаткування спільної справи;  

 чи є сприяння органів місцевого самоврядування, зацікавленість у розвитку 

кластера у представників експертного середовища, освітян, підприємців, фахівців у сфері 

права, представників середнього та великого бізнесу, депутатів;  

 чи достатня активність громади для розгляду нових способів зайнятості, 

працевлаштування.  

Загалом, аналізуючи різноплановий і європейський, і світовий досвід підприємницької 

діяльності, потрібно зрозуміти, що дуже важливим аспектом є державне регулювання, 

моніторинг ситуації у процесі формування ефективної діяльності кластерів. Водночас, 

потрібно і забезпечити усі необхідні базові умови для успішного розвитку, і виключити явище 

монополії на певні види товарів чи послуг. На думку американського професора Гарвардської 

школи бізнесу Майкла Портера, тут повинен функціонувати т.зв. «ромб взаємних інтересів», 

де виокремлюються чотири взаємопов’язані блоки: 1) створені умови для виробництва; 2) 

концепція для стратегії фірми і конкуренції; 3) стан попиту на товари та послуги; 4) 

взаємопов’язані, дотичні галузі, які підтримують виробничі процеси. Ключовим моментом для 

взаємодії у рамках кластера, як утворення, є довіра – як філософія бізнесу, як спосіб життя й 

як понятійна соціальна категорія, влучно сформульована та задекларована американським 

соціологом Френсісом Фукуямою. На його думку, існує стійкий зв'язок між рівнем соціальної 

довіри та рівнем добробуту цього суспільства [1–2]. 

Отже, базовими засадами розвитку агротуристичних кластерів в Україні є нові, 

інноваційні принципи ведення власної справи, підприємницької діяльності, сімейного бізнесу, 

які обумовлюють активне долучення до цих проєктів нових зацікавлених осіб, активних 

громадян, майбутніх партнерів-учасників кластеру. Такий поступ забезпечить досягнення 

вагомих результатів за умови швидкої реалізації стратегічних планів, раціонального втілення 

усіх передумов і заходів, які задекларовані у законодавстві, базових нормативно-правових 

актах і документах щодо взаємодії, гармонійного розвитку туристичної сфери й 

агропромислового комплексу у нашій державі.  
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Вступ. Подієвий туризм або, іншими словами, івент-туризм- новий поштовх у 

туристичній галузі; один з найперспективніших напрямків, який у наш час допомагає 

розвивати та підтримувати економіку будь-якої країни. Туристів завжди приваблюють цікаві 

виставки, феєричні виступи та концерти, захоплюючі спортивні змагання та інші події. Тому 

саме «івент-туризм» зі своїми туристичними фестивалями та турами займає вершину серед 

інших видів туризму. 

В Україні подієва індустрія бере свій початок ще з 90-их років XX століття, але лише 

останні двадцять років вона дійсно розвивається належним чином. Це пояснюється тим, що 

саме XX-XXI ст. люди вимагають нових вражень, хочуть не тільки бути частиною події, а й 

впливати на неї та змінювати її хід. На жаль, треба зазначити, що в нашій країні подієвий 

туризм розвивається дуже повільно. 2002 рік - став першим роком пропонування 

туристичними фірмами відвідування подієвих поїздок та фестивалів. 

Варто підмітити той факт, що в Україні є чимало цікавих фестивалів, але проблема 

заключається в тому, що невелика кількість людей проінформована про ту чи іншу подію, яка 

відбувається в оьєднаних територіальних громадах. Це відбувається через недостатність 

реклами та туроператорів, які спеціалізуються на внутрішньому туризмі держави.  

Тому мета цієї роботи: висвітлити подієвий туризм України на прикладі фестивалю 

«Fish Food Fest», який проходить на території Тетерівської ОТГ у с. Перлявка. Тим самим 

підтвердити, що розвиток івент-туризму в нашій державі існує і повинен набирати оберти. 

Виклад основного матеріалу. Фестиваль «Fish Food Fest» був заснований у 2018 році. 

Організатором цієї події стала Тетерівська об'єднана територіальна громада. Метою цього 

дійства є попіляризація риболовного спорту та поширення гастрономічного туризму в 

Житомирській області. Для отримання результату в процессі фестивального туру об'єднується 

аутентична кухня з історією, культурою та традиціями краю. Цей рибний фестиваль 

абсолютно не комерційний, адже вхід є бесплатним. 

Учасники фестивалю мають змогу порибалити, послухати кулінарні майстер-класи від 

найкращих шеф-кухарів Житомирщини та, навіть, стати учасником кулінарного батлу. Усі 

бажаючі можуть покататися на катамаранах, човнах або дошках-САПах та спробувати ще 

багато інших активностей. В ході заходу відвідувачі можуть скуштувати різноманітні страви 

із риби, зробити фото в «пащі акули», для дітей працює дитяча зона з тематичними забавами, 

аттракціонами та аніматорами. Фішкою фестивалю є (єдині в Україні) «перегони раків», а 

нова задумка організаторів став запуск «Летючих риб» - кожен бажаючий навчиться 

конструювати та запускати летючих зміїв. Протягом фестивалю для наймолодших туристів 

також було організовано конкурси, «пошуки скарбів» та ігри з акулою-аніматором. 

Загалом на «Fish Food Fest» завітало більше 300 гостей, під час підготовки 

фестивальної локації зібрано та вивезено близько тони сміття, спожито більше 70 кг риби та 

150 л квасу, більше 100 чоловік спробували себе у ролі гребців на драгонботі. Впевнено можна 

зауважити, що туристів та поціновувачів цього заходу було б вдвічі або втричі більше, якщо б 

внутрішній туризм України розвивалався так, як він того потребує.  

Підсумовуючи можна зробити висновок, що цей фестиваль (як і інші подієві 

активності України) має дуже багато цікавинок та речей, на які туристам було б цікаво 

подивитись. Тому в наших інтересах розивати івент-туризм якомога швидше та якісніше. 

Основна проблема розвитку подієвого туризму на території нашої держави - це відсутність 

належного рівня державного регулювання. Навіть з огляду на прикладі Тетерівського дійства 
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- фестиваль «Fish Food Fest» має право бути обізнаним серед громадян (та іноземних туристів) 

і стати популярним, адже треба підтримувати івент-туризм нашої держави та популяризувати 

його. 

Незважаючи на всі негаразди, наше століття є періодом розвитку інновацій у 

культурному житті, для більшості регіонів України приділення уваги саме на подієвий туризм 

стає однією з реальних можливостей економічного, соціального й культурного піднесення. 

Тим паче, зараз, коли весь світ має труднощі через пандемію, як ніколи треба приділити увагу 

розвитку та поширенню подієвого внутрішнього туризму нашої держави. 
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Вітчизняний аграрний сектор є стратегічно важливою структурою національної 

економіки, що забезпечує продовольчу, економічну, екологічну та енергетичну безпеку, 

сприяє розвитку інших галузей та формує соціально-економічні напрями розвитку держави.  

Розвиток агробізнесу є суттєвою ознакою прогресивних змін у сільському господарстві 

країни. Аграрний бізнес необхідно розглядати як найбільш прогресивну та високоефективну 

форму спільної організації виробництва продовольства. 

Економічна ефективність сучасного агробізнесу України сьогодні має чітко виражену 

регіональну диференціацію, що залежить як від наявних ресурсних та інвестиційних 

можливостей, так і погодно-кліматичних умов.  Ґрунтовний аналіз і оцінка цих ресурсів є 

важливим резервом підвищення конкурентоспроможності та прибутковості вітчизняного 

агробізнесу. 

Попри складну ситуацію у державі, розвиток вітчизняного агробізнесу останніми 

роками характеризувався  підвищенням як виробничих так і економічних показників, серед 

яких особливе місце займає прибуток. Він для будь-якого аграрія є важливим критерієм оцінки 

ефективності ведення бізнесу та конкурентоспроможності господарства на ринку. 

Сільське господарство залишається одним із найбільш економічно привабливих сфер 

вітчизняного аграрного бізнесу в умовах зростаючого попиту на продовольство в світі та 

розширення експортних можливостей країни. Адже, як доводить практика, агробізнес у 

нинішніх умовах хоч і ризикований, але й дуже вигідний з точки зору вкладання власного 

капіталу та залучення інвестицій. 

Україна має великий потенціал для розвитку агробізнесу. Площа 

сільськогосподарських земель є найбільшою в Європі — 41,5 млн.га (70 % території країни), 

з них 32,5 млн.га використовується для вирощування сільськогосподарських культур. Його 

розвитку сприяють близькість основних ринків збуту, транспортна інфраструктура (залізниці, 

автошляхи, порти), постійне зростання світового попиту на продовольчі продукти та 

альтернативну енергетику, а також наявність порівняно дешевих трудових ресурсів. Наразі в 

українському агробізнесі основний напрямок — рослинництво. Загалом спостерігаються як 

позитивні, так і негативні тенденції. Україна успішно конкурує на міжнародних ринках за 

експортом соняшникової олії, кукурудзи, пшениці. Найбільше зернових експортується до 

Китаю, Кореї, Єгипту, Ізраїлю, Ірану, Тунісу, Туреччини. 
Україна є четвертою у світі по ефективності агровиробництва, якщо не враховувати  країни, де 

сільське господарство субсидується. З 2015 по 2019 рік найбільше зростання у виробництві 

показали зернові та зернобобові культури - 25% (15,3 млн.т). Також практично на чверть 

зросло виробництво технічних культур – 24% (6,89 млн.т). Продукти переробки, фрукти та 

овочі незначно збільшилися лише на 7% (0,83 млн.т) та 1% (0,47 млн.т) відповідно. Продукція 

тваринництва - єдина група товарів, яка показала від’ємний результат (-6%). 

За останні 9 років (2010-2019рр.) дохід від експорту продукції АПК збільшився на 123% 

(12,2 млрд.дол), що показує найбільше зростання експорту серед інших видів товару. У 

світовому експорті продовольства за 2019-2020 маркетинговий рік Україна посідає 1 місце 

серед експорту олії та шроту соняшникового, 2 місце – ріпаку та ячменю, 3 місце –  з експорту 

жита та сорго. Чиста рентабельність сільськогосподарських підприємств, хоч і зменшилася за 

останні роки, але все ж у 2019-2020 маркетинговому році становить 15,6%. [0] 

Але щоб конкурувати на світовому ринку, родючої землі замало. Українські аграрії в 

середньому збирають у 2 рази менше пшениці з 1 гектару, ніж їх колеги у Франції та 
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Німеччині. У інших напрямках сільського господарства результати теж нижчі, ніж у великих 

аграрних країнах. Крім того, продукція аграрних господарств у всьому світі однакова — зерно 

пшениці, кукурудзи, м'ясо птиці чи свинина, олія. Тобто сільське господарство зможе реально 

стати двигуном вітчизняної економіки, якщо зможе конкурувати на світових ринках. Тому 

наразі завдання номер один в агробізнесі — підвищення операційної ефективності, освоєння 

нових технологій з вирощування аграрної продукції, а також використання нових фінансових 

інструментів для досягнення високих фінансових показників. 

Варто відзначити, що сільське господарство в ринковій системі економічних відносин 

традиційно піддається вищому ризику як внаслідок дії природно-кліматичного фактору, так і 

цінової кон’юнктури ринку. Зменшити негативний вплив цих чинників можливо лише за умов 

забезпечення ефективного використання власного ресурсно-виробничого потенціалу, 

застосування сучасних інноваційних технологій, перспективних високоврожайних сортів і 

гібридів сільськогосподарських культур та високопродуктивних порід тварин вітчизняної 

селекції, а також окремих розробок зарубіжних вчених, адаптованих до конкретних умов 

господарської діяльності в регіоні. [2]  

Нових технологій достатньо, проте не всі аграрії вміють доцільно використовувати їх у 

роботі. Ринок диктує свої умови, і щоб бути в тренді, треба вивчати та експериментувати з 

новими можливостями. І це не тільки про техніку, а й про розвиток фахівців, логістику, 

автоматизацію праці.  Запровадження новітніх технологій потребує постійного підвищення 

кваліфікації: необхідні фахівці, здатні опановувати і правильно застосовувати сучасне 

обладнання й програмне забезпечення. [3] 

Незабаром професія агронома, технолога на виробництві чи переробці 

сільськогосподарської продукції буде визначальною в досягненні операційної ефективності 

українських аграрних компаній. З розвитком інформаційних технологій, інновації у всіх 

сферах, зокрема і в аграрній, відбуваються надзвичайно швидко. Тому відповідні фахівці, що 

володітимуть сучасними знаннями, пройшли стажування в передових аграрних країнах, таких 

як Ізраїль, Нідерланди, Франція, Данія, будуть користуватись великим попитом в Україні.  

У підсумку варто відзначити, що сучасне сільське господарство - це складна та 

унікальна система, налаштування якої не менш складне, ніж налаштування музичного 

інструменту, адже фальшиве звучання навіть однієї струни чи клавіші спотворює загальне 

звучання музичного твору. У сільському ж господарстві неефективна робота навіть однієї 

ланки (неефективна логістика, некваліфіковані кадри, застарілий спосіб контролю посівів, 

неякісна організація сховищ готової продукції та ін.) може звести нанівець усю роботу. 
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Я обрала дану тему, тому що вважаю її актуальною, бо, станом на сьогодні, у 

деревообробці існують дві основних проблеми - це проблема первинної сировини та проблема 

відходів. Повторне використання вживаної деревини дає можливість зменшити обсяг 

вирубаних лісів і покращити екологічні характеристики планети в цілому.  

Отже, об’єкт дослідження - використання вживаної деревини в деревообробці. 

Вживана деревина – це деревина, яка вже експлуатувалась в різних умовах та із часом 

могла змінити свої властивості. Хоча вживана деревина є суттєвим фактором 

ресурсозбереження, через брак технологічних розробок та рекомендацій, які охоплюють увесь 

цикл її використання (від збирання до виготовлення заготовок і виробів), така деревина ще не 

знаходить належного використання деревообробними підприємствами України [1]. Однак вже 

відомі розробки із залучення вживаної деревини до перероблення в подрібненому вигляді. 

Досвід використання вживаної деревини в європейських країнах показує, що цей ресурс 

ефективно переробляється та використовується, в основному, у подрібненому вигляді у 

виробництві деревостружкових на рівні 10-25 % до загального об’єму стружки [2]. 

Використання повторно вживаної деревини для виготовлення перехресно-клеєної 

деревини досліджено в [3]. Установлено, що дефекти вживаної деревини майже не впливають 

на опір вигину та жорсткість панелей з перехресно-клеєної деревини, але обґрунтування 

конструкції панелей з використанням уживаної деревини потребує розгляду можливих 

комбінацій первинної та вторинної деревної сировини залежно від конкретних застосувань [3, 

4]. 

Отже, вживана деревина починає використовується повторно у виробництві 

деревостружкових плит, столярних плит, перехресно-клеєної деревини  та інших деревних 

матеріалів. Її фізико-механічні властивості поступаються первинній сировини, однак і ціна є 

меншою. До того ж, зменшується потреба у вирубці лісу, що дасть змогу використати ресурси 

та час для подальшого висадження дерев по всьому світу, що призведе до покращення 

екологічних умов на планеті. 
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Стратегічним імперативом сучасного розвитку аграрного бізнесу є його інноваційна 

спрямованість. Інноваційна діяльність в аграрному секторі має бути спрямована на 

використання більш досконалих технологій виробництва та переробки сільськогосподарської 

продукції, виведення та впровадження нових сортів сільськогосподарських культур та порід 

тварин, прогресивні моделі соціально-економічного розвитку галузі, сучасні моделі 

інформаційних технологій та їх широке застосування. 

На думку Соколюк С. Ю. інноваційними складовими розвитку аграрних підприємств є 

не тільки нова техніка, технології, а й сучасна система організації праці, виробництва, 

мотивації, альтернативне підприємництво [1, с. 50]. 

Сьогодні відбувається найважливіша трансформація нашого часу – діджіталізація. Це 

явище, яке покликане спростити наше життя, а ведення бізнесу зробити більш ефективним. 

Воно дозволяє переводити величезний обсяг інформації в структуровану систему даних і 

полегшувати роботу всіх підприємств, в тому числі аграрних, які відрізняються своєю 

галузевою специфікою та вимогами до системи управління. Діджіталізація в аграрному бізнесі 

докорінно змінює підхід до організації збору, обробки, зберігання та використання 

інформаційних даних, знижуючи витрати на виробництво і підвищуючи продуктивність 

роботи, а значить і рентабельність. 

Виділяють два основні напрямки, за якими рухається діджіталізація агробізнесу: 

1) підвищення продуктивності;  

2) створення повністю оцифрованих агропідприємств. 

Горобець Н.М. зауважує, що завдяки цифровим технологіям керівники аграрних 

підприємств здатні удосконалювати процесно-орієнтоване управління при значно менших 

зусиллях, так як цифрування дає змогу подолати перепони, обумовлені особливостями 

сільського господарства та скоріше перейти на новий рівень аграрного розвитку [2, с.5]. 

Руденко М. В. доводить, що новітні технології можуть модернізувати аграрну галузь, 

сприяючи реалізації інновацій в агробізнесі та створити нові можливості для 

сільськогосподарських підприємств, тому автор вказує на необхідність, доцільність та 

неминучість використання технологій цифровізації на кожному окремому 

сільськогосподарському  підприємстві, оскільки вищезазначене – це питання виживання 

товаровиробників [3, с.17].  

На даний момент в Україні набуває популярності використання дронів. В аграрному 

секторі їх застосовувати почали з 2014 року для контролю застосування ресурсів, внесення 

добрив, спостереження посівів – агромоніторінгу полів, у результаті якого можна отримати 

вичерпну характеристику посівів аж до наявності бур’янів або потенціалу врожайності.  

В останні роки впровадження інформаційних технологій в аграрному бізнесі призвело 

до коригування способів обробки сільськогосподарських культур та управління полями. 

Технології докорінно змінили концепцію сільського господарства, зробивши його більш 

вигідним, ефективним, безпечним та простим. П’ять найкращих новітніх технологій в 

сільському господарстві, визнаних фермерами: 

1) ГІС технології в сільському господарстві та GPS сільське господарство; 

2) супутникові знімки;  

3) дрони та інші аерофотознімки;  

4) інформаційні технології для сільського господарства та онлайн-дані;  

5) об’єднання наборів даних. 
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Загалом існує велика кількість видів технологій діджиталізації, тому варто розглянути 

їх класифікацію для аграрних підприємств (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Класифікація технологій діджіталізації аграрного бізнесу з врахуванням 

впливу на ланцюг агропродовольчої вартості* 
*Джерело: побудовано на основі [2, 3]. 

 

Отже, інноваційний підхід розвитку аграрного бізнесу на його діджіталізація 

сприятимуть економії матеріальних та інших ресурсах, оптимізації часу виконання робіт, 

зменшенню витрат на документообіг, полегшать процес накопичення та використання 

інформації, що сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності в перспективі. 
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Види технологій діджіталізації агробізнесу 

Технології з високим 

впливом 

 

Технології з середнім 

впливом 

Технології з низьким 

впливом  

Інтернет речей (IoT) 

Роботизація 

штучний інтелект (AI) 

Великі дані  (Big Data) 

Супутникова система глобальної навігації GNSS 

Віртуальна реальність (VR) 

Blockchain 

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) 

Геоінформаційні сервіси (ГІС) 

Платформи для електронного бізнесу 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 

Широкосмугові Інтернет-мережі 
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Сучасний стан макроекономічних показників діяльності галузі сільського господарства 

суттєво погіршився через такі причини, як скорочення бюджетної підтримки сільського 

господарства в умовах гострого дефіциту власних коштів у більшості підприємств галузі, 

руйнування виробничого потенціалу, високий рівень зношеності засобів виробництва, їх 

суттєва моральна зношеність, що не відповідає викликам сьогодення, погіршення соціального 

становища села тощо. Низька інвестиційна активність в сільському господарстві обумовлює 

необхідність вдосконалення сформованих і формування нових механізмів залучення 

інвестицій в аграрний сектор, тому виявлення проблем залучення інвестицій та пошук 

факторів і шляхів активізації їх здійснення потребують детального розгляду. 

Інвестиції – це об’єкти цивільних прав, що мають грошову оцінку, призначені для 

внесення в будь-який об’єкт діяльності, що не носить протиправного характеру і мають за мету 

отримання позитивного соціального ефекту [1, c. 12–14]. Дотримуючись чіткого механізму 

здійснення інвестування, аграрний сектор економіки має можливість стати на шлях сталого 

розвитку, що дозволить впровадити в галузь інновації, які в свою чергу забезпечують 

безперервний процес оновлення технічної, технологічної та організаційної бази 

сільськогосподарського виробництва. За допомогою впровадження нових технологій в 

сільському господарстві підвищується конкурентоспроможність продукції та й самих 

виробників. 

Аналізуючи табл. 1 можна сказати, що спостерігається позитивна динаміка капітальних 

інвестицій в економіку України в цілому [2]. Але частка капітальних вкладень у сфери 

сільського господарства має тенденцію до щорічного скорочення, так наприклад капітальні 

інвестиції в сільське господарство у 2018 році дорівнювала 65059,5 млн грн, а в 2019 році 

55254,1 млн грн, що на 15% менше ніж у попередньому році. 

Таблиця 1 

Динаміка капітальних інвестицій в економіку України за період 2015–2019 рр. 
Показник Рік 

2015 2016 2017 2018 2019 

Капітальні інвестиції в 

економіку, млн. грн. 

273116,3 359216,2 448461,5 578726,5 584448,6 

Темп приросту інвестицій в 

економіку, % 

151,1 131,4 124,7 129,1 115,6 

Капітальні інвестиції в 

сільське господарство, млн грн 

29309,8 49660,1 63400,7 65059,5 55254,1 

Питома вага інвестицій у 

сільське господарство, % 

10,6 13,8 14,0 11,3 9,4 

Темп приросту інвестицій у 

сільське господарство, % 

270,8 169,5 127,6 102,6 85,0 

 

Основними факторами, що негативно впливають на активність вітчизняних та 

іноземних інвесторів стосовно аграрного бізнесу в Україні є: нестабільність і невизначеність 

законодавства в сфері аграрного сектору; девальвація національної валюти; низька 

платоспроможність населення та державних підприємств; високі відсоткові ставки за 

кредитами; недосконала податкова система держави, що має тенденцію до частих змін; 

зниження прибутків вітчизняних виробників через щорічне збільшення імпорту 
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сільськогосподарської продукції в Україні; низький рівень захищеності інвестицій та прав 

інвесторів; низький рівень державної підтримки сільськогосподарських виробників тощо. 

На інвестиційну привабливість аграрних підприємств впливають зовнішні і внутрішні 

фактори, які слід розглядати як рушійні сили, що забезпечують створення конкурентних 

переваг для конкретного підприємства у боротьбі за обмежені інвестиційні ресурси [3, с. 381]. 

Інвестицій сьогодні гостро потребують практично всі сфери і галузі аграрного сектору 

економіки України, чи то сільське господарство, переробна промисловість, фондовиробничі 

галузі або житлова сфера села [4; 5]. Тому створення передумов для масового припливу 

інвестицій в аграрний сектор має стати найважливішим елементом стратегії державної 

аграрної політики на сучасному етапі. А саме, необхідні інституційні перетворення і реформи, 

які будуть спрямовані на зміну галузевої структури за рахунок підвищення рівня 

технологічності агропромислового виробництва та на зміну ролі держави в процесах 

функціонування і розвитку галузі. 
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Реалії сьогодення показують, що в економічній системі світу сформувалося досить 

жорстке та безжалісне транскордонне конкурентне середовище. Перед кожною країною світу 

постає основне завдання – закріпитися та зберегти позиції у своїй ринковій ніші. Досягти 

такого результату можна за рахунок орієнтування на розвиток таких галузей економіки, які є 

найпотужнішими та більш конкурентоспроможними та здатні забезпечити розвиток і 

підтримку потенціалу країни. В Україні такою галуззю є сільське господарство. Адже 

агропромисловий сектор займає стратегічну роль у системі міжнародної спеціалізації 

економіки України. За умови високої інноваційної активності та розвитку інноваційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств можливе збільшення українського потенціалу 

в агропромисловому комплексі. 

Інвестиційно-інноваційні процеси, що відбуваються в національній економіці, а також 

проблеми інноваційного розвитку вітчизняних суб'єктів господарювання, їх інвестиційного 

забезпечення знайшли своє відображення в працях М. Денисенка, О. Лапко, В. Козика, О. 

Кузьміна, Л. Федулової та інших. Однак ряд аспектів інвестиційно-інноваційних процесів, 

пов'язаних із сучасним етапом трансформації економіки і формування системи економічних 

важелів управління цими процесами, потребують додаткового і поглибленого вивчення.  

Українське законодавство не має визначення поняттям «інноваційний процес» та 

«інвестиційний процес». Потрібно зазначити, що сутність інноваційно-інвестиційного 

процесу досліджує незначна частина економістів, перевагу у вивченні надають інноваційно-

інвестиційній діяльності. При цьому, одні науковці ототожнюють ці два поняття, інші 

вважають, що вони мають різний зміст. Проте, і серед останніх немає єдиної думки: одні 

тяжіють до того, що процес є складовою частиною діяльності, інші – навпаки. Однак зазвичай 

вчені дають тлумачення інноваційного та інвестиційного процесів окремо один від одного, не 

поєднуючи їх в одне визначення, уточнюючи, що інноваційно-інвестиційний процес – це 

поєднання тією чи іншою мірою двох згаданих раніше понять. 

На основі проведеного аналізу праць вчених та нормативно-правової бази ми вважаємо, 

що інноваційно-інвестиційний процес – це процес здійснення практичних дій, які направлені 

на впровадження результатів наукових досліджень та розробок і випуск на ринки збуту нових 

конкурентних товарів, робіт і послуг шляхом реалізації інвестицій [1, с. 26]. 

Проаналізувавши досвід країн з розвиненою ринковою економікою, можна сказати, що 

внаслідок провадження активної інноваційної діяльності та практичної реалізації науково-

технічних розробок, імплантації інновацій в господарську практику, господарський комплекс 

цих країн є більш конкурентноздатним. Основою збільшення інноваційного потенціалу 

аграрної сфери є ефективні механізми керування розробкою та використанням інновацій та 

інноваційних технологій. Формуючи політику впровадження інноваційних розробок в 

агропромисловому секторі варто враховувати як власний минулий досвід, так і «перемоги» та 

«невдачі» країн-сусідів та новітню парадигму вектору міжнародних інноваційних потоків 

Сучасне світове сільське господарство завдяки еволюційному розвитку технологій 

знаходиться на високотехнологічному етапі. Всі країни світу орієнтовані на використання 

екологічних природних ресурсів: енергія сонця, води, вітру та землі, використання технології 

точного землеробства, зокрема генно-модифікованої продукції, нанобіотехнологічних 

розробок, позагрунтового вирощування рослин, систем супутникової навігації, роботів 

безпілотних літальних апаратів та ін. [2, с. 185].  
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Застосовуючи сучасні технології аграрії матимуть змогу з одного боку збільшити свої 

прибутки, а з іншого – бути більш безпечними та актуальними, адже зараз спостерігається 

загальна тенденція населення світу в цілому та українців зокрема. Виробникам 

сільськогосподарської продукції варто звернути свою увагу на забезпечення діджиталізації 

якомога більшої кількості ланок виробничого процесу. Застосування технічних інновацій 

дозволить забезпечити більш високий контроль якості продукції та зменшити втрати під час 

використання сільськогосподарської техніки. 

Євроінтеграція України зумовлює необхідність формування інноваційно-інвестиційної 

моделі розвитку сільського господарства. Така модель повинна бути спрямована на здійснення 

інноваційного прориву і виходу сільського господарства на європейські соціально-економічні 

параметри розвитку, в ній має бути визначено механізм реалізації, повинна бути розроблена 

концепція переходу аграрної економіки до інноваційної моделі розвитку, створена система 

підготовки спеціалістів для основних галузей високотехнологічного 104 виробництва, 

визначені джерела фінансування заходів щодо створення та функціонування інноваційної 

системи галузі [3, с. 105]. 

Розвиток агропромислового сектору саме інноваційно-інвестиційним шляхом дасть 

змогу вітчизняним господарствам бути більш конкурентноздатними на світовому ринку. 

Зосередити увагу слід на підвищенні рівня технічного оснащення та технічної обізнаності 

аграріїв. Важко переоцінити важливість участі держави у підвищенні інноваційно-

інвестиційного забезпечення аграрного сектора. Важливо аби держава не лише виділяла 

бюджетні кошти, а й стимулювала створення сприятливого інноваційно-інвестиційного 

середовища в країні.  
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«Енциклопедія державного управління» визначає децентралізацію як складне, 

комплексне явище у правовій, демократичній державі, яке полягає у передачі центральними 

органами державної влади певного обсягу владних повноважень суб’єктам управління 

нижчого рівня, що мають необхідні права, обов’язки та ресурси. Метою такого перерозподілу 

владних повноважень є можливість прийняття ефективних управлінських рішень на 

державному, регіональному і місцевому рівнях [1]. 

Існує декілька типів децентралізації: адміністративна, фіскальна, політична, 

екологічна, економічна. Метою децентралізації є ефективне функціонування всіх владних 

структур, підвищення якості надання суспільних послуг та активізація розвитку регіонів.  

Концептуальні засади реформи органів місцевого самоврядування в Україні були 

схвалені у 2014 році. Практична реалізація здійснення реформи розпочалася у 2015 році з 

політичної децентралізації із фіскальною її формою, яка передбачає зростання обсягів 

місцевих бюджетів за рахунок розширення податкової спроможності територіальних громад. 

Впродовж 2016-2018 р.р. – прийнято низку законодавчих і нормативних актів, що врегулювали 

проблемні питання процесу формування і розвитку спроможних територіальних громад. Ці 

кроки надали суттєвої динаміки практичній складовій реформи – формуванню об’єднаних 

територіальних громад.  

Пізніше відбулися кардинальні зміни в адміністративно-територіальному устрої 

України. Виконуючи Постанову Верховної Ради України від 17.07.2020 р. №3650, замість 490 

існуючих було створено 136 нових районів [2]. Реорганізація районів розпочалася з грудня 

2020 року, після того, як набув чинності Закон про розмежування повноважень і ресурсів між 

районами та громадами. Очікується, що буде і перехідний період до середини 2021 року, щоб 

процес зміни адміністративно-територіального устрою був максимально непомітним для 

людей, а якість і доступність послуг, що надавалися на районному рівні, не знизилася 

12 червня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв 24 розпорядження щодо 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад областей. У 

результаті в країні визначено території 1469 територіальних громад (у т.ч. 31 тер. громада на 

непідконтрольній території в межах Донецької та Луганської областей) та затверджено їх 

адміністративні центри [3]. 

Створені ОТГ різняться за показниками: площі, чисельності населення і фінансової 

спроможності, що в свою чергу впливає на ефективність їхньої діяльності. Протягом шести 

років відбулися відчутні зрушення в територіальній, адміністративній та фінансовій площині, 

але практичний досвід роботи ОТГ демонструє наявність як переваг, так і ризиків. До 

ключової переваги реформи слід віднести досягнення в облаштуванні транспортної і 

соціальної інфраструктури, наданні адміністративних послуг, оптимізації видатків. Хоча 

реалізація, навіть, цієї переваги супроводжується проблемою зіткненням інтересів учасників 

ОТГ щодо пріоритетності і насущності проектів, які реалізуються, і на рівні ОТГ 

перетворюється в аксіому: пріоритетність і насущність того чи іншого проекту безпосередньо 

залежить від суб’єкту оцінювання, його безпосереднього відношення до даної проблеми: 

наприклад, для батьків на першому місці буде дитячий садок чи школа з наявністю відповідної 

матеріально-технічної бази; для власника автомобіля – відремонтована дорога; для пішоходів 

– наявність світлофору та належний стан тротуару; для працюючих у другу зміну і за межами 

громади – освітлення вулиць, транспортний зв’язок [4]. 

Сучасний стан реформи свідчить про те, що масштабні зміни ще попереду, а їх 

реалізація супроводжуватиметься цілою низкою ризиків, а саме: 

mailto:alexandr.rosyk.valer@gmail.com
https://www.kmu.gov.ua/npasearch?&key=%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2&from=12.06.2020&to=12.06.2020


324 

– послаблення (через втрату можливості перерозподіляти доходи і багатство) здатності 

держави зменшувати економічну нерівність, (регіональна нерівність  не зникає і в результаті 

– багаті багатіють, а бідні біднішають); 

– втрачається позитивний економічний ефект від масштабу управління (причина – 

поява відмінностей у наданні публічних послуг у різних територіальних утвореннях, що 

створює додаткові витрати як для тих, хто їх надає, так і для тих, хто отримує) та зниження 

професійного рівня працівників у порівнянні з централізованою моделлю публічної влади як 

наслідок неглибокого поділу праці; 

– зменшення макроекономічної стабільності через втрату одного із інструментів 

фіскальної політики – регулювання державних витрат і оподаткування; 

– зростання кількості чинників, що сприяють поширенню корупції на місцевому рівні 

(наближеність представників влади до локальних груп інтересів, неформальність відносин, 

залежність службовців від політиків та ін. )  

Підсумовуючи вище викладене, варто визнати, що децентралізація влади є надзвичайно 

складним процесом, сповненим ризиків, а за певних обставин, навіть, шкідливим для 

економічного розвитку, соціальної справедливості, макроекономічної стабільності та 

боротьби з корупцією. Але, за умови усвідомлення можливих ризиків, створюючи 

запобіжники та забезпечуючи належний контроль, можна скористатися усіма перевагами цієї 

реформи та створити необхідний фундамент для реформ у інших сферах.  
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Ввисокотехнологічний розвиток останніх десятиліть можна спостерігати у багатьох 

сферах суспільного життя. Безпосередньо це стосуються і питань ключових секторів 

економіки України, одним з яких є аграрний сектор, що останніми роками став одним із 

драйверів економічного розвитку держави [1].  

Показове також впровадження інновацій у переробний сектор промисловості, як 

найтісніше пов'язаний із сільським господарством. Серед підприємств переробної 

промисловості найбільше інноваційно активних таких, що займаються виробництвом 

харчових продуктів. На сьогодні хлібопекарська галузь є одною із провідних галузей в 

харчовій промисловості України, основним призначенням якої є забезпечення хлібом, 

хлібобулочними та інших борошняними виробами, які б відповідали нормам державної 

продовольчої безпеки [2], [3]. 

Хліб і хлібобулочні вироби є частиною щоденного раціону українських сімей і 

споживається усіма прошарками населення. Тому хлібокомбінати та хлібозаводи 

представлений асортимент постійно розширюють і вдосконалюють, збільшують терміни 

зберігання за допомогою вдосконалення технологій виробництва. Проводиться інтенсивна 

робота щодо виготовлення хлібобулочних виробів підвищеної харчової цінності з 

використання нетрадиційної сировини (овочеві та фруктові порошки, насіння льону, харчові 

волокна, сплюснуте зерно, прянощі, горіхи, ядра соняшнику, кунжут, цибуля, ізюм, курага 

тощо), також перспективним є застосування композитних сумішей на базі вітчизняної 

сировини [2]. 

Дедалі частіше в наукових публікаціях подано інформацію, що регулярне споживання 

зернової продукції відіграє вагому роль в запобіганні хронічних захворювань. Забезпечувати 

харчову цінність хлібобулочної продукції має хлібопекарське виробництво, яке в усіх країнах, 

традиційно розвивається на місцевих рівнях і безпосередньо залежить від якості зернової 

сировини, інгредієнтів, їхньої переробки та зберігання [4]. Основною сировиною є борошно, 

якість якого залежить від якісних показників сортів зерна. Велике значення має врожайність, 

від неї залежить обсяг виготовленої хлібобулочної продукції. Тому аграрні інновації сприяють 

підвищенню продуктивності в хлібопекарській галузі відповідно. 

Безпрецедентне взаємопроникнення біології, агрономії, наук про рослини і тварин, 

цифрових технологій та робототехніки перетворює всю виробничо-збутову систему світового 

агропродовольчого сектору. 

Цифровізація – основний вектор розвитку сільського господарства. Сьогодні цифрові 

технології охоплюють більшість сфер. Винятком не стало і сільське господарство. Сучасна 

аграрна революція має на увазі впровадження передових інформаційних технологій (ІТ), які 

скоротять обсяг ручної праці і витрати, при цьому підвищать продуктивність і 

врожайність.Сьогодні використання ІТ в сільському господарстві – це не тільки застосування 

комп'ютерів. Цифрові технології дозволяють контролювати повний цикл рослинництва або 

тваринництва – «розумні» пристрої вимірюють і передають параметри грунту, рослин, 

мікроклімату і т.д. Всі ці дані з датчиків, дронів і іншої техніки аналізуються спеціальними 

програмами. Мобільні або онлайн-додатки приходять на допомогу фермерам і агрономів – 

щоб визначити сприятливий час для посадки або збору врожаю, розрахувати схему добрив, 

спрогнозувати урожай і багато іншого [5]. 

Зокрема, система дозволяє агропідприємствам і фермерам перейти до раціонального 

використання добрив, виходячи з потреб конкретної ділянки поля. На основі даних хімічного 
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аналізу грунту складається так звана «цифрова карта» сільгоспугідь. З огляду на стан грунту, 

аграріям видаються рекомендації по оптимальній висадці сільськогосподарських культур, 

кількості та типу добрив і засобів захисту рослин. Потім карти-завдання отримує «розумна» 

сільськогосподарська техніка – сівалки, обприскувачі, розкидачі. 

Всім цим фермери можуть управляти в своєму особистому кабінеті через web-

інтерфейс або в мобільному додатку. Тут відображаються всі створені системою польові 

журнали і рекомендації, а про проведення тих чи інших робіт вчасно нагадають повідомлення 

на мобільному телефоні. Розробники нової системи вже підрахували позитивний ефект від її 

використання – вона дозволить на чверть скоротити витрати на насіння і добрива, на 20% 

знизити час холостого проходу техніки, на 15-30% підвищити збирання продуктів. 

Працювати без цифровізації – значить програти в світовій конкуренції. Для прийняття 

правильних управлінських рішень потрібна інформація, дані, які дозволяють збирати такі 

технології як супутникові знімки, високотехнологічні датчики, GPS-системи та інше. 

Не менш значущими аграрними інноваціями є досягнення в галузі генетики, 

нанотехнології та біотехнології, які виявилися здатними забезпечувати високі врожаї, якість 

продукції і зростання доходів аграрних господарств. Помічені міжнародні тенденціі щодо 

виробництва генетично модифікованих харчових продуктів. ГМО, Генетично Модифіковані 

Організми – організми (мікроорганізми, рослини, тварини), геном яких був штучно і 

цілеспрямовано змінений (модифікований) введенням певних генів іншого живого організму, 

методами генної інженерії. Ці зміни виробляються з метою отримати організм з новими, 

очікуваними властивостями. Висновок учених однозначний: негативний вплив на живі 

організми вживання ГМО не робить, можливість потенційно негативного впливу вживання 

модифікованої продукції на здоров'я на сьогоднішній день науково не доведена. Однак, 

громадська думка, сформована некомпетентними ЗМІ, різко негативно сприймає зростаюче 

поширення ГМО-продукції. Пройшло недостатньо часу, для остаточних висновків. Плоди 

генної інженерії, як і будь-які блага цивілізації мають свою ціну, яка, на жаль, поки невідома. 

Одним із основних заходів для розвитку хлібопекарської промисловості є виробництво 

збагаченого та інших видів якісного борошна. Отже, чим швидше відбудуться інновації в 

аграрному секторі, тим активніше і ефективніше буде розвиватись стратегічна галузь нашої 

країни. 
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Останнім часом проявляється тенденція різкого скорочення кількості зайнятого 

населення в селі. Основними причинами такого стану є кризовий стан суспільного 

виробництва в цілому та у селі – зокрема, різке зменшення обсягів капітальних вкладень в 

аграрний сектор і соціальну структуру села. Сільський туризм здатний забезпечити 

економічну та демографічну стабільність у сільських місцевостях та вирішити їхні соціально-

економічні проблеми, адже він чинить позитивний вплив на відродження, збереження та 

розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам'яток історії [1]. Однак, розвитку 

сільського туризму в окремих регіонах України, серед яких і Прикарпаття, наразі недостатньо 

інтенсивний і потребує розробки та реалізації заходів у науково обґрунтованих перспективних 

напрямах. Із урахуванням цього, метою нашого дослідження є дослідження особливостей та 

перспективних напрямів розвитку сільського туризму на Прикарпатті. 

Зелений туризм як відпочинок у селі для України не є новиною, адже ще на початку 

ХХ ст. до карпатських сіл приїздили на відпочинок відомі українські діячі мистецтва: 

художники, артисти, письменники. Нині розвиток сільського туризму поширився вже на 

більшість областей України. Слід зазначити, що розвиток сільського туризму гальмує 

відсутність необхідного закону, реклами та кредитів. На даний час діяльність сільського 

туризму регламентується Законом України “Про туризм”, № 324 та Законом України “Про 

особисте селянське господарство” № 742. У Верховній Раді на розгляді перебуває проект 

Закону «Про сільський зелений туризм». Однак, попри відсутність спеціального закону, 

зелений туризм розвивається. Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в 

селі з використанням природного, матеріального та культурного потенціалу даної місцевості. 

При цьому проживання, харчування та обслуговування туристів забезпечує сільська 

родина [2]. 

В Україні існують усі передумови розвитку відпочинку в селі, який розглядається як 

специфічна форма підсобної господарської діяльності у сільському середовищі з 

використанням природного та культурного потенціалу регіону, або як форма малого 

підприємництва, що дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського 

населення, покращити його добробут. Справа розвитку сільського відпочинку має реальну 

державну перспективу та сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації сільської 

місцевості [3]. 

Сільський туризм виступає важливим чинником стабільного динамічного збільшення 

надходжень до бюджету, активізації розвитку багатьох галузей економіки (транспорт, 

торгівля, зв'язок, сільське господарство тощо)Міжнародний імідж сільського відпочинку 

неоднозначний. З одного боку, Україна традиційно сприймається як аграрна країна, одна з 

європейських житниць зі збереженим сільським укладом життя, багатою культурною 

спадщиною, зі незнищенною природою. З іншого боку, не приваблює вибагливих туристів 

відносно низький рівень стандарту житла та досить обмежений вибір дозвілля й можливостей 

активного відпочинку. 

Тому в сучасних умовах просування в Україні самої ідеї сільського туризму слід 

здійснювати в рамках розробленої програми. Метою розробки програми повинно стати 

підвищення інформованості населення та створення позитивного ставлення до цього виду 

відпочинку. Насамперед, слід задіювати такі види маркетингових комунікацій як  

PR-статті, інтерв'ю, прес-конференції, семінари, брифінги, телепередачі, що викликають 

довіру та позитивну реакцію. Варто також активізувати значення місцевої влади у підтримці 
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цілей сільського зеленого туризму. Саме місцева влада повинна клопотати про забезпечення 

податкових пільг при одержанні державних дотацій особам, які беруть участь у наданні 

агротуристичних послуг. Розвиток сільського зеленого туризму спонукає до покращення 

благоустрою сільських садиб, вулиць,  стимулює розвиток соціальної інфраструктури. 

Буковина має можливість розвивати різноманітні форми сільського зеленого туризму: вело-

туризм; пішохідний туризм; гастрономічний туризм; рекреаційний туризм; культурний туризм 

(народні свята та обряди); екотуризм; спеціалізовані види (лижний, рибальський, кінний, 

сплав по гірських річках тощо); екстрим-туризм (парапланеризм, альпінізм, проживання в 

екстремальних умовах). 

Мета та основні завдання розвитку зеленого туризму на Буковині: здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток туристичної галузі регіону, створення туристичного продукту, 

здатного максимально задовольнити туристичні потреби гостей району, створення та розвиток 

матеріально-технічної бази та сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для 

залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та 

туристичного-рекреаційного потенціалу, забезпечення умов для повноцінного 

функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення якості та асортименту 

туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення 

системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримки в’їзного та внутрішнього туризму, 

зокрема, сільського. 

Такими чином, основними завданнями є: створення позитивного іміджу Буковини, як 

туристичного краю, забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в регіоні, збільшення 

частки туризму в основних показниках економічного та соціального розвитку, підвищення 

якості відпочинку громадян, збільшення частки очікуваних доходів від туристичної галузі в 

бюджети ОТГ, створення додаткових робочих місць, самозайнятість населення. 

Передбачені завдання вирішуються шляхом: впровадження сучасних методів 

рекламно-презентаційної діяльності, підвищення ефективності використання рекреаційних 

ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини, створення сучасної дорожньої 

інфраструктури на основних туристичних маршрутах, організації туристично-оздоровчої та 

екскурсійної роботи серед усіх вікових груп населення району, підвищення якості та 

розширення асортименту туристичних послуг, підготовки та випуску рекламної продукції та 

сувенірів. 

Отже, зважаючи на те, що поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у світі не йде 

на спад, зелений туризм – це один із варіантів для тих, хто все ж хоче вирватися за межі своєї 

квартири та відпочити, а для мешканців сіл – зайнятися індивідуально-трудовою діяльністю. 
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Сьогодні сільські території знаходяться  у стані трансформації, які зумовлені розвитком 

нових технологій в сільськогосподарському виробництві та структурними змінами в економіці 

України. 

Метою дослідження стала потреба занедбаного стану розвитку сільських територій та 

необхідність його відновлення, акцентуючи при цьому увагу на розробці першочергових 

заходів, пов’язаних із прискореним проведенням реформаційних змін на сільських територіях. 

Дослідження різних аспектів розвитку сільських територій дали можливість 

сформувати окремий науковий напрям, який є досить перспективним і стрімко розвивається у 

провідних наукових центрах України та світу. Разом з тим, для розвитку сільських територій 

України характерна одночасна кількісна і якісна розбалансованість у соціальній, економічній, 

адміністративно-правовій, техніко-виробничій, екологічній, культурній, науковій та багатьох 

інших сферах. Швидкому і прогресивному соціально-економічному розвитку сільських 

територій перешкоджає також відсутність належного фінансування, неповна відповідність 

АПК сучасним світовим стандартам, недостатньо розроблена  теоретико-

методологічна та нормативно-правова база, відсутність конструктивно послідовного 

державного управління, розбалансованість та диспропорційність виробництва тощо. 

Наявність інших дестабілізуючих факторів (невдалі реформи, кризові явища в світовій 

економіці, хімічне та радіоактивне забруднення) сприяють зниженню доходів та загального 

рівня життя сільських мешканців, погіршенню демографічної, екологічної та етнічно 

культурної ситуації. Збільшення кількості депресивних і обезлюднених сільських територій 

прискорює деградаційні процеси в українській економіці й створює загрозу не лише для 

економічної, а й для національної безпеки. 

Дослідження територіальних та соціально-економічних систем базується на 

положеннях загальної теорії систем і спирається на напрацюваннях вітчизняних та зарубіжних 

вчених. В межах регіональних систем відмічається єдність трьох складових: природи, 

населення і господарства, тому її слід розуміти в якості сукупності взаємопов‘язаних і 

взаємодіючих елементів демографічного, соціального, природничого, виробничого та 

інституційного характеру, без яких функціонування загальної (національної соціально-

економічної) системи стає неможливим. 

Соціальне середовище відіграє важливу роль у процесах суспільного відтворення, 

відновлення і збереження сільської місцевості і територіальних утворень, сільських поселень 

та забезпечує сталий сільський розвиток. В трансформаційній соціально-економічній системі 

інституційне регулювання і стимулювання процесів сільського розвитку потребує не лише 

підтримки аграрного виробництва, а і створенню ефективної системи сприяння формуванню 

якісного трудового потенціалу, покращення якості умов життя, праці, побуту тощо населення 

сільської місцевості та оздоровлення демографічної ситуації. [1, с.24] 

Соціальній інфраструктурі відведена роль задоволення загальнолюдських запитів, 

пов’язаних з життєдіяльністю, проживанням у сільській місцевості, забезпеченням належних 

умов праці, відпочинку, культурно-освітнього рівня, споживання матеріальних благ, що в 

цілому є запорукою добробуту, благополуччя, розвитку головної продуктивної сили 

суспільства – людини. 
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Соціальну інфраструктуру села складають: житлове та комунальне господарство, 

служба побуту, палаци культури (клуби), транспорт, що обслуговує населення, служба побуту, 

школи, дитячі дошкільні установи, лікарні, медпункти та ін. Сьогодні сільське населення 

послуги отримує в райцентрах і містах. За останнє десятиліття в результаті різкого спаду 

сільськогосподарського виробництва і погіршення фінансового становища галузі, демонтажу 

старих організаційно-економічних механізмів розвитку соціальної інфраструктури села і 

соціального захисту населення, без заміни їх на нові, зумовило значне відставання сільських 

об’єктів соціальної інфраструктури від міських за рівнем і умовами життєдіяльності, 

наростання негативних змін в способі життя сільського населення і в цілому – кризовий стан 

соціальної інфраструктури села.[3, с.11] 

Рівень життя населення оцінюється по тому, наскільки воно задоволене усім 

комплексом життєвих умов: наявністю та якістю житла, комунально-побутовим 

обслуговуванням, можливостями якісного виховання та навчання дітей, охорони здоров’я, 

фізичного вдосконалення, духовного розвитку тощо. 

Загальна відсталість соціальної сфери села, демонстративна, а пізніше скрита політика 

обмежень щодо «неперспективних» сіл, перекладання турбот про поліпшення умов життя на 

селі на плечі сільськогосподарських підприємств, інші деформації суспільного життя 

породжували у сільського населення відчуття неповноцінності, зневіру у сподіваннях на 

краще майбутнє. Все це справляло вирішальний вплив на життєвий вибір багатьох поколінь. 

Перед більшістю галузей соціальної інфраструктури села стоять схожі завдання, серед 

яких особливо виділяються наступні: 

- прискорення темпів розвитку, що диктується необхідністю подолання їх відсталості 

порівняно з міською інфраструктурою; 

- перехід до більш високого, якісного нового, рівня матеріально-технічної бази, що 

забезпечує надання відповідних послуг не гірше, ніж у міських установах загального 

призначення (не спеціалізованих) та ще й з урахуванням особливостей села; 

- просування об’єктів соціальної сфери у «глибинку», що пов’язано з децентралізацією 

і деконцетрацією їх мережі, розповсюдженням на низовому рівні різноманітних комбінованих 

та кооперованих закладів і т.ін. 

Особливості функціонування соціально-економічної системи сільських територій 

полягають в тому, що вони піддані впливу не тільки факторам внутрішнього середовища, але 

і відмічається суттєвий вплив зовнішніх економічних і соціальних факторів. До основних 

чинників зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на сталий розвиток сільських 

територій відносимо інституційні (в першу чергу правові – право власності на землю); 

макроекономічні і ринкові. Окремо слід відзначити вплив зовнішньоекономічних чинників на 

розвиток сільських територій, обумовлених поглибленням євроінтеграційних процесів в 

країні. Серед групи чинників внутрішнього середовища виділяються визначеним впливом 

економіко-географічні, природно ресурсні, демографічні ресурси, інституційно-організаційні 

і структурні, а також інфраструктурні (соціальна і економічна) та чинники суспільних 

взаємодій і взаємовідносин (наприклад, громадської ініціативи тощо).  

Для вирішення всіх цих проблем на державному рівні розробляються комплексні 

програми підтримки та розвитку села. Зокрема, на досягнення означених орієнтирів 

спрямована програма місцевого системного розвитку в рамках проекту USAID «Підтримка 

аграрного і сільського розвитку». 

В перспективі головне соціально-економічне завдання полягатиме в створенні 

комплексу умов для переливу робочої сили з однієї сфери діяльності галузі виробництва в 

іншу, насамперед з аграрної в не аграрну сферу, із суспільного у приватний сектор, від однієї 

структури зайнятості до іншої. 

Необхідно вже зараз створювати соціально-економічні й правові передумови для 

сприяння зайнятості молоді на селі, збільшення престижних робочих місць у галузях 

сільського господарства і соціальної інфраструктури відповідно до потреб села, організації 

оплачуваних громадських робіт, захисту від безробіття, державної підтримки міжгалузевої 
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міграції робочої сили. Враховуючи сезонний характер сільськогосподарської праці, необхідно 

забезпечити умови для рівномірної зайнятості молоді протягом року. З цією метою слід 

стимулювати розміщення у сільській місцевості малих підприємств з переробки і зберігання 

аграрної продукції, виробництво будівельних матеріалів, розвитку служб виробничого та 

соціального обслуговування. 

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження, необхідно відмітити, 

що найголовнішими напрямками соціально-економічного  розвитку сільських територій 

можуть бути такі: 

-актуалізація цього пріоритету обумовлена реформою децентралізації, за результатами 

проведення якої формуються інституційні умови, що значною мірою визначатимуть напрями 

розвитку сільських територій. 

-на сьогодні Мінагрополітики України ініціюється розробка Єдиної комплексної 

стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні. Відповідно 

подальшими дослідженнями НААН передбачається наукове обґрунтування: основних 

напрямів сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року у відповідності до 

«Цілей сталого розвитку: Україна» з їх адаптацією до умов сільських територій; 

обґрунтування оптимальної моделі аграрного устрою в Україні, спрямованої на забезпечення 

сталого розвитку сільських територій; розробка підходів з науково-методичного забезпечення 

планування сталого розвитку сільських територій в умовах децентралізації. 
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Актуальність напряму досліджень. Розвиток механізації і автоматизації 

технологічних процесів на зернопунктах пов'язаний з використанням великої кількості 

транспортуючих машин, зокрема, норій. Всі технологічні і транспортні операції виконуються 

з обов’язковою їх участю. Ступінь використання норій за продуктивністю є основним 

критерієм, який визначає найважливіші техніко-економічні показники зернопункту. У зв’язку 

з цим досягнення економічності роботи електроприводів норій є актуальним завданням [1]. 

Основні результати досліджень. Технічний рівень основних машин післязбиральної 

обробки зерна характеризується цілим набором основних показників [2]. Це основне 

технологічне обладнання визначає собою технічний рівень ліній обробки зерна в цілому і 

якість обробки зерна. 

Норії, які випускаються промисловістю, розрізняються великою різноманітністю типів 

і виконання, мають різну продуктивність і встановлену потужність, тому виникає необхідність 

порівняльної оцінки і вибору норій, що забезпечують високі технічні і енергетичні показники 

роботи і тим самим сприяють покращенню режиму роботи всієї потокової лінії, що дозволить 

інтенсифікувати технологічний процес післяжнивної обробки зерна, підвищити 

продуктивність праці, покращити якість кінцевого продукту, знизити енергоємність 

обладнання і знизити затрати на виробництво одиниці продукції. Техніко-енергетична оцінка 

норій проводиться з використанням ряду оціночних показників, які визначаються за 

паспортними даними обладнання [3]. 

Для енергетичної оцінки ефективності тихохідних норій зернопунктів використовуємо 

методику порівняльної оцінки технологічного обладнання. Для порівняння були обрані 

наступні показники [3]:питома продуктивність, Qпит., т/кВт·год.; енергоємність обладнання, 

Епит., кВт·год./т; питома металоємність обладнання, Мпит., т/т; універсальність обладнання, 

Уоб., ум. од.; рівень автоматизації, А, в.о.; питома трудомісткість обслуговування, Тпит., 

люд.·год./т; питомі габаритні розміри, Гпит., м
2/т. 

В якості критерію техніко-енергетичного рівня обладнання запропонований 

інтегральний коефіцієнт ефективності обладнання, який визначається за формулою[3] 
 

 m
і min
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і=1 і
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де  
іП  – значення і-го показника ряду, що розглядається; 

minП – значення мінімального з “m” показників ряду; 

n– величина, що характеризує найбільше відхилення значень показників ряду. 

При цьому[3] 

max minП - П
n=

m
, 

 

де m  – загальне число показників, що використовуються для оцінки обладнання; 

max minП ,П – відповідно максимальне і мінімальне значення із загальної кількості 

показників. 

Дані розрахунку техніко-енергетичних показників сучасних норій зернопунктів 

приведені в таблиці 1. 
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Обладнання, що має найбільший сумарний інтегральний коефіцієнт ефективності, є 

найбільш ефективним і досконалим. 

 

Таблиця 1 – Техніко-енергетичні показники сучасних норій 

Тип 

норій 

Qпит., 

т/кВт·год. 

Епит., 

кВт·год./т 

Мпит., 

т/т 

Уоб, 

ум. од. 

А, 

в.о. 

Гпит., 

м2/т 

Тпит., 

люд.·год./т 
КΣ 

ТКН-10 6,67 0,15 0,064 1,25 0,7 0,06 0,2 54,58 

НЗ-20 6,67 0,15 0,042 1,25 0,7 0,1 0,1 60,61 

2ТКН-10 9,09 0,11 0,048 1,25 0,7 0,05 0,1 90,16 

2НЗ-20 10,0 0,1 0,037 1,25 0,7 0,07 0,1 99,11 

НПЗ-20 9,09 0,11 0,037 1,25 0,7 0,08 0,1 87,84 

2НПЗ-20 10,0 0,1 0,034 1,25 0,7 0,08 0,1 99,98 

 

Найбільший інтегральний коефіцієнт ефективності КΣ= 99,11 і КΣ = 99,98 мають норії 

2НЗ-20 і 2НПЗ-20, тому ці норії є найбільш ефективними і перспективними при їх 

використанні в потокових лініях післяжнивної обробки зерна. Застосування цих норій 

дозволить отримати високі показники роботи зернопункту, підвищити продуктивність праці, 

покращити якість обробленого зерна. 

В останній час підприємства АПК висувають вимоги до зерноочисних машин і 

транспортерів, щоб знизити або повністю виключити подрібнення і звести до мінімуму 

травмування насіння і зерна на потокових лініях.Дослідження доказали, що кожні 10 % 

насіння з мікропошкодженнями знижують польову схожість мінімум на 2,5 %, а врожайність 

на 1…2,5 ц/га [4].Більш всього подрібнюють зерно норії. Кожна з них теоретично подрібнює 

0,1 %, тобто губиться як мінімум 1 т насіння на кожній 1000 т [4]. 

Цих недоліків позбавлені тихохідні норії, які розроблені в ОАО ГСКБ «Зерноочистка» 

[4].Дані розрахунку техніко-енергетичних показників тихохідних норій приведені в табл. 2. 
 

Таблиця 2 – Техніко-енергетичні показники тихохідних норій 

Тип 

норій 

Qпит., 

т/кВт·год. 

Епит., 

кВт·год./т 

Мпит., 

т/т 

Уоб, 

ум. од. 

А, 

в.о. 

Гпит., 

м2/т 

Тпит., 

люд.·год./т 
КΣ 

НТХ-20 13,64 0,09 0,04 1,25 0,7 0,08 0,03 147,89 

НТХ-10 10,00 0,125 0,07 1,25 0,7 0,04 0,07 94,49 

НТХ-5 6,82 0,18 0,14 1,25 0,7 0,08 0,13 41,72 

 

Висновок. Найбільший інтегральний коефіцієнт ефективності має норія НТХ-20 КΣ = 

147,89. Ця норія є найбільш ефективною і перспективною. 
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Цифрові технології покращують всі існуючі галузі по всьому світу. Сільське 

господарство зазнає колосальних змін завдяки таким технологіям, як автоматичне 

підживлення рослин та автоматизоване збирання врожаю. Лісове господарство, з іншого боку, 

відстає від більшості інших галузей у використанні цифрових технологій 

Точне лісівництво - напрямок у лісівництві, спрямований на впровадження цифрових 

технологій для підвищення продуктивності, покращення умов праці та економії часу на 

виконання певних операцій у виробничій діяльності лісництв [4]. Наприклад: 

- використання безпілотних літаючих апаратів (БПЛА) з метою спостереження за 

лісовими масивами [3]; 

- оповіщення пожежних лісових станцій у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

допомога координування пожежників в умовах лісової пожежі та визначення осередків; 

- спостереження за лісопатологічним станом (виникнення осередків шкідників, хвороб 

лісу та їх розповсюдження по території лісових масивів); 

- допомога робітникам лісової галузі в боротьбі з незаконними вирубками та 

видобутком інших корисних ресурсів (бурштину, живиці), браконьєрством; 

- використання космічних технологій дистанційного зондування Землі для 

спостереження за лісами країни [2]. 

Найбільшими перевагами у використанні БПЛА є невисока ціна апарату, легкість в 

освоєнні технології та програмування апаратів для конкретних завдань.(здійснення повітряної 

зйомки, оцінка стану лісових масивів [1]. 

Прикладами використання цифрових технологій є обов'язковий електронний облік 

деревини власниками лісів і постійними лісокористувачами та національна інвентаризація 

лісів, яка здійснюватиметься із застосуванням геоінформаційної системи Field-Map [5]. 

Отже, можна зробити висновок, що удосконалення лісового господарства шляхом 

використання нових технологій сприятиме вирішенню нагальних проблем -  таксації,  

сертифікації та захисту лісів і покращенню умов праці в лісовому господарстві. 
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Визначення оптимальної схеми вирощування обумовлює форму та площу живлення 

рослини, розвиток підземних та надземних частин, формування генеративних органів є 

основним фактором в адаптивних технологіях вирощування будь-якої сільськогосподарської 

культури. 

Квасолю висівають рядками з міжряддям 25 см (для сортів з компактним кущем) і 40-

45 см (для сортів з розлогим кущем); дво- трьохстрічковими стрічками з відстанню між 

стрічками 45-70 см, між рядками в стрічці 20 см, між рослинами в рядку – 8-10 см.  

Продуктивність квасолі при сівби з невідповідними її біологічними особливостями  

шириною міжряддя суттєво знижує врожай. Проведені дослідження показали, що збільшення 

ширини міжряддя з 30 до 50 см зменшувало продуктивність рослин . 

Результати дослідження схем посіву, показали, що найбільш придатною для відбору 

генотипів є схема 40×5 см з густотою 500 тис. рослин/га, що дозволяє забезпечити більш точне 

і достовірне виявлення сортів з високою продуктивністю. 

Найбільш поширеною схемою сівби квасолі є широкорядковий з міжряддям 45 см. 

Для отримання високих та сталих урожаїв важливе значення має науково-обґрунтована 

технологія вирощування квасолі. Норма висіву повинна становити 400-450 тис. насінин/га, 

посів широкорядний з міжряддям 45 см. На чистих полях можна сіяти її звичайним рядковим 

способом. 

Відповідно до ДСТУ 4794:2007 квасолю необхідно висівати широкорядним способом з 

міжряддям 45 см, а норма висіву насіння для нашої зони повинна становити від 400 до 450, 

тис. насінин/га. Сівба широкорядним способом (45 см) забезпечила отримання найбільшої 

кількості зерен з рослини - 40,8-104,2 шт. залежно від дози добрив, норми висіву та 

інокулювання насіння, тоді як за стрічкового способу на рослині формувалось 41,3-96,8, 

звичайного рядкового способу - 35,6-94,8 зерен. Максимальну величину цього показника - 

104,2 шт./рослину - відмічено у варіанті, який передбачав інокулювання насіння, сівбу 

широкорядним способом нормою висіву 150 тис. шт/га. Сівба звичайним рядковим способом 

обумовила отримання врожайності культури на рівні від 1,62 до 2,26 т/га, що менше за 

показники, отримані у більшості варіантів стрічкового способу, на 0,01-0,19 т/га, і на 0,05-

0,29 т/га - ніж за широкорядного способу сівби залежно від норми висіву, інокулювання та 

рівня удобрення.  

Найбільшу зацікавленість становлять кущові сорти квасолі, придатні для 

механізованого збирання, які висівають нормою 450 тис. насінин/га та шириною міжряддя 

45 см. 

Із збільшенням густоти рослин, як при широкорядному, так і при звичайному 

рядковому способах сівби відмічено подовження тривалості вегетаційного періоду на одну – 

дві доби. В умовах Лісостепу, квасоля звичайна формує високі і сталі урожаї зерна тільки за 

сприятливих погодних умов, оптимальній густоті рослин та широкорядному способі сівби. 

Максимальну урожайність зерна квасолі - 2,48 т/га відмічено у сорту Мавка при 

широкорядному способі сівби з міжряддями 45 см і густотою рослин 600 тис./га. Подальше 

збільшення густоти рослин до 800 тис./га сприяло зменшенню урожайності до 2,33 т/га. 

 Для більш ефективного використання природноресурсного потенціалу в особистих 

підсобних і селянських (фермерських) господарствах, при орієнтації на ручний метод 

збирання врожаю, ширину міжряддя можна звузити до 25-30 см.  
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Схема сівби може бути різною і залежить від багатьох факторів. Для різних видів 

квасолі та збиральної техніки використовують різні схеми сівби квасолі. Так, для сівби квасолі 

кущової - широкорядний засхемою 45×8-10 см або стрічковий дво-трьохрядовий - за схемами 

(20+50)×8- 10 см, (20+20+50) ×10 см.  

Мікробні біопрепарати – це екологічно чисті препарати комплексної дії, оскільки 

мікроорганізми, на основі яких вони створені, не тільки фіксують азот атмосфери або 

трансформують фосфати ґрунту, а й продукують амінокислоти, рістактивуючі сполуки та 

речовини антибіотичної природи, що стримують розвиток фітопатогенів, не забруднюють 

навколишнього середовища і безпечні для тварин і людей. На сьогодні мікробні препарати 

створені для більшості видів с.-г. культур, визначено умови їх ефективного застосування. 

 Значного поширення останнім часом набули препарати на основі азотфіксувальних 

бактерій. Крім того, особливого значення для підвищення продуктивності зернових культур 

набувають наукові розробки щодо ефективного застосування біопрепаратів для поліпшення 

фосфорного живлення рослин. Поряд з цим зростає зацікавленість виробничників і до 

препаратів для передпосівної обробки насіння комплексом мікроелементів на хелатній основі.  

Важливим аспектом дії мікробних препаратів є підвищення стійкості рослин до 

несприятливих факторів навколишнього середовища - високих та низьких температур, нестачі 

вологи, фітотоксичної дії пестицидів, пошкодження шкідниками та хворобами, що в 

кінцевому результаті сприяє значному підвищенню врожайності та покращенню якості 

продукції. 

На сьогоднішній день питанням застосування біологічних препаратів займається 

велика кількість як зарубіжних так і вітчизняних вчених. 

Економічна та екологічна криза, зниження природної родючості ґрунтів внаслідок 

господарської діяльності людини, забруднення ґрунтів пестицидами і важкими металами, 

погіршення якості продукції рослинництва – усе це викликає підвищену увагу до систем 

землеробства, які використовуватимуть потенційні можливості екосистем і мінімізуватимуть 

застосування хімічних засобів при вирощуванні квасолі.  

Оптимізація умов вирощування через поєднання дії структурних елементів технології 

(сортовий склад, інокулянти, система удобрення) сприяє  максимальній реалізації генетичного 

потенціалу сортів сільськогосподарських культур, в тому числі бобових. 

 Як показала вітчизняна і зарубіжна практика, біометод в аграрному виробництві може 

і повинен стати одним із основних напрямів вдосконалення сільськогосподарського 

виробництва, оскільки це сьогодні реальний шлях зменшення забруднення довкілля, 

відтворення природної родючості ґрунтів, отримання екологічночистої високоякісної 

продукції. При цьому є реальна можливість у декілька разів зменшити грошові і матеріальні 

витрати на застосування агрохімікатів, а продукцію рослинництва зробити 

високорентабельною та конкурентоспроможною. 
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Роль макаронних виробів в раціоні харчування - причому практично в усьому світі - 

важко переоцінити. 

На ринку продуктів харчування широким попитом користуються високоякісні та 

недорогі продукти повсякденного асортименту. Це повною мірою відноситься до такого 

незамінному продукту, як макаронні вироби.  

В Україні проводиться значна робота з розширення асортименту макаронних виробів 

профілактичного призначення з метою підвищення імунітету, зниження впливу шкідливих 

чинників навколишнього середовища. Цьому сприяє використання нетрадиційної сировини й 

добавок, які містять біологічно активні речовини. Питання розширення асортименту 

макаронних виробів профілактичного призначення та використання нетрадиційної сировини 

та природних добавок у виробництві макаронів висвітлювались у праці А.В. Білічук [1]. У 

статті розглядається використання різноманітної нетрадиційної сировини та природних 

добавок, хлібопекарського борошна високої якості та відповідного новітнього обладнання,що 

дозволяє виробляти макаронні вироби поліпшеної якості. Так, Л.І. Решетило, С.І. Ганич у своїх 

працях також визначають проблему розширення українського ринку макаронних виробів [2]. 

Макаронне тісто суттєво відрізняється від усіх інших тістових мас харчового 

призначення. Воно замішується при вологості 32,5% і складається в основному із борошна і 

води. Спочатку тісто являє собою крихтоподібну масу. Потім при наступному обробленні в 

шнековій камері пресу поступово перетворюється в густу зв’язану масу. 

Вибір технологічних режимів замішування макаронного тіста залежить в першу чергу 

від якості борошняної сировини, наприклад тривалість замісу складає від 5 до 25 хв. Великого 

значення набуває внесення покращувачів до макаронного тіста з метою поліпшення 

структурно-механічних властивостей, а саме спосіб його внесення. Більшість харчових 

добавок - порошки або гранули, які можуть додавати у тісто декількома способами – у сухому 

вигляді перемішуючи їх з борошном або у вигляді розчину. 

Для обґрунтування режимів внесення псиліуму нами було запропоновано способи: 

1. дозування в сухому вигляді в борошно при підготовці до виробництва; 

2. дозування в сухому вигляді при замішуванні тіста. 

 

Аналіз способів введення добавки в сухому вигляді на стадії підготовки до 

виробництва свідчить про його доцільність. Як показали результати досліджень 

перемішування порошкоподібного псиліуму на етапі попереднього змішування з борошном 

має позитивний вплив на готові макаронні вироби, це пояснюється співпадінням 

гранулометричного складу борошна пшеничного та борошна псиліуму. Інша картина 

спостерігається щодо внесення псиліуму на стадії замішування тіста. Органолептичні 

показники замішаного тіста вказали на неоднорідність розповсюдження борошна псиліума по 

всьому об’єму тістової маси. 

Дослідження кулінарних властивостей макаронних виробів з поліпшуючою добавкою 

псиліум, яку додавали за будь-яким способом вказаним вище, вказують на несуттєвий вплив. 

У ході дослідження визначали такі показники якості макаронних виробів: масову частку 

вологи (ГОСТ 14849-89); варильні властивості (ГОСТ 14849-89), що характеризувалися 

тривалістю варіння до готовності, ступенем збереження форми та злипання; коефіцієнти 

збільшення маси та об'єму; кількість сухих речовин, які перейшли у варильну воду [3]. 

mailto:htmp@ukr.net
https://ua-referat.com/Харчування
https://ua-referat.com/Макаронні_вироби
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Узагальнюючи вищенаведене, можна стверджувати про несуттєвий вплив внесення 

добавки до макаронних виробів за кулінарними показниками, однак рекомендувати спосіб 

внесення добавки за органолептичними показниками самого тіста та розподілу борошна 

псиліуму по всьому об’єму тістової маси можна тільки в сухому вигляді на стадії підготовки 

сировини до виробництва, тобто змішування борошна та псиліуму. 
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У сучасних умовах тільки інновації можуть забезпечити розвиток агропромислового 

комплексу. Ефективна інноваційна політика, кінцевою метою якої є впровадження заснованих 

на досягненнях науково-технічного прогресу нових, передових технологій, винаходів, форм 

організації праці та управління виробництвом є важливою умовою сталого розвитку 

сільського господарства. Інноваційна політика формується на основі глибокого всебічного 

аналізу існуючої практики інноваційної діяльності в АПК, виявлення її ефективних сторін і 

недоліків, що стримують розвиток інноваційної діяльності та результативність освоєння 

конкретних інновацій.  

Світовий досвід свідчить, що держава в умовах ринкової економіки бере безпосередню 

участь в організації інноваційної діяльності, причому форми цієї участі, досить різноманітні, 

наприклад - оптимальний розподіл на території країни її науково-технічного потенціалу. Так, 

в США, Японії і низці інших країн розроблені загальнонаціональні програми розвитку 

науково-технічної діяльності в регіонах, відповідного перерозподілу управлінських функцій.  

Інновація, як нововведення, дає ефект завдяки тому, що має місце поєднання інтересів 

і науки, і держави, і товаровиробників. Без вчених (науково-технічної розробки), без участі 

держави (закони, правила, порядок, дотації, субсидії), без товаровиробника (фактори 

виробництва) не може створюватися новий інноваційний продукт.  

Особливо актуальні інновації для аграрного сектора. Справа не тільки в тому, що 

аграрний сектор - це та складова суспільства, стан якої визначає можливості задоволення 

першочергових, найбільш насущних потреб всіх соціальних груп людей і кожної людини 

окремо. А ще і в тому, що в основі аграрного сектора лежить прямий зв'язок людини з живою 

природою і землею, в результаті чого в цій галузі процес виробництва переплітається з 

природно-біологічними і поновлюваними ресурсами, що і зумовлює особливості інновацій в 

цьому секторі економіки.  

Основною ланкою в розвитку інноваційного процесу в АПК є науково-дослідні 

інститути, селекційні центри з їх науковим потенціалом. Від того, наскільки ефективно вони 

працюють над створенням і впровадженням у виробництво нових сортів 

сільськогосподарських культур, порід тварин, не тільки дають приріст продукції і стійких до 

несприятливих погодних умов, а й відповідають вимогам ринку, багато в чому визначається і 

ефективність галузей рослинництва і тваринництва.  

В сучасних умовах негативний вплив на розвиток інноваційних процесів в сільському 

господарстві робить низький рівень платоспроможного попиту на науково-технічну 

продукцію. Відсутність у більшості сільськогосподарських товаровиробників власних 

грошових коштів, що супроводжується обмеженістю бюджетних джерел фінансування, і 

практична неможливість отримати на інновації позикові кошти не дозволяють їм займатися в 

повній мірі освоєнням нових технологій. 

Ситуацію погіршує припинення фінансування регіональними органами управління 

АПК заходів щодо освоєння науково-технічних досягнень у виробництві та відповідних 

інноваційних програм. Слабкою ланкою у формуванні інноваційного ринку АПК є вивчення 

споживчого попиту на інновації. Крім того, не завжди при відборі інноваційних проектів 

проводиться їх економічна експертиза, що не розраховує показники ефективності освоєння і 

не відпрацьовує схеми просування отриманих результатів у виробництві.  

Щорічно залишається незатребуваним сільськогосподарським виробництвом велика 

кількість закінчених науково-технічних розробок, що є наслідком відсутності ефективного 

організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю в умовах ринку 
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(незважаючи на численні спроби його створення), який спонукає розробника створювати 

інноваційні проекти, а споживача - їх використовувати.  

Українська аграрна наука має в своєму розпорядженні в даний час достатньо 

потенціалу, здатну забезпечувати реалізацію в аграрному секторі активної інноваційної 

політики. У зв'язку з цим виникає необхідність прийняття державної інноваційної програми з 

підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу галузі.  

В останні роки, незважаючи на складне економічне становище АПК і його підприємств, 

інноваційні процеси в галузі стали поступово активізуватися. Абсолютна більшість 

підприємств, які впроваджують у виробництво наукові досягнення, домагаються істотного 

поліпшення виробничих і економічних показників. Перш за все, це видно на прикладі 

зростання врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин. Отримані 

завдяки інноваціям результати значно перевищують середні дані в цілому по 

сільськогосподарським підприємствам країни, причому різниця досягає двох-, трьох-, 

чотириразового рівня. У той же час, якщо в передових господарствах має місце тенденція до 

зростання таких показників, то в середньому по всім іншим підприємствам вони знижуються. 

Підтримка наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, її стимулювання є 

одним з найважливіших напрямів державної політики промислово розвинених країн. Більш 

того, поступове становлення в промислово розвинених країнах «нової економіки» - економіки, 

заснованої на знаннях, надають цьому пошуку особливу значимість і актуальність. 

Стимулювання впровадження новітніх розробок в країнах, які обрали інноваційну 

модель розвитку економіки, здійснюється в рамках державних програм, де діють різні правові 

та економічні механізми, що забезпечують успішний розвиток НТП та бізнесу.  

Основною умовою для державних інвестицій при освоєнні таких технологій повинна 

бути обґрунтована перспектива їх високоефективної комерціалізації. Слід зазначити, що при 

використанні новітніх науково-технічних досягнень необхідний виборчий підхід, що 

забезпечує пріоритетну реалізацію робіт, результати яких можуть забезпечити найбільшу 

віддачу. Пріоритетними повинні визнаватися технології, які мають високий комерційний 

потенціал. Необхідна оцінка і порівняння технологій не тільки за технічними 

характеристиками, але і по комерційних показниками, в зокрема, за рівнем ефективності з 

урахуванням терміну окупності вкладених витрат. При цьому важливо враховувати 

можливість використання і продажу як кінцевого продукту, тобто розробленого обладнання 

або техніки, так і технологічної інформації у вигляді ліцензій на створені об'єкти техніки і 

способи виробництва.  

Таким чином, для розвитку інноваційної діяльності вважається за необхідне створення 

інноваційної інфраструктури, що відповідає сучасним вимогам. 
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З моменту здобуття Україною незалежності децентралізація уряду та державної влади 

стала однією з вирішальних реформ. 

Головним стратегічним завданням модернізації влади державного управління та 

територіальних структур, що проводиться сьогодні, є формування ефективної місцевої 

автономії, створення комфортних умов життя громадян та надання їм якісних та доступних 

державних послуг. Без належного рівня економічного розвитку кожної території, її фінансової 

підтримки та достатніх ресурсів для наповнення місцевого бюджету було б неможливо 

досягти цих цілей. 

Фінансова децентралізація має на меті забезпечити достатність фінансових ресурсів для 

виконання органами місцевого самоврядування покладених на них повноважень. 

На сьогодні немає єдиного трактування поняття “фінансова децентралізація” як у 

зарубіжних, так і у вітчизняних публікаціях. Тому існує різне тлумачення дефініції “фінансова 

децентралізація”. Зокрема, українські науковці розглядають фінансову децентралізацію як 

“будь-які види мобілізації фінансових ресурсів у бюджетах органів місцевого 

самоврядування” [1, с.7].  

Однією з переваг реформи децентралізації є можливість витрачання бюджетних коштів 

ОТГ відповідно до тих пріоритетів, які визначає місцева рада громади.  Оскільки реформа 

децентралізації почалась ще у 2014 році, то вже зараз можна говорити про результати першого 

етапу реформи (2014-2019 рр.), зокрема за цей період: 

 майже 1,5 млн га земель сільськогосподарського призначення за межами населених 

пунктів відійшли у комунальних власність об’єднаних громад; 

 завдяки Закону «Про співробітництво територіальних громад» створено механізм 

спільних проблем громад: утилізація та перероблювання сміття, розвиток спільної 

інфраструктури тощо; [4] 

 за час першого етапу реформи державна підтримка регіонального розвитку та 

розвитку інфраструктури громади зросла у 41,5 раза; 

 шляхом прийняття ряду законів щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг місцеві органи влади 

отримали відповідні повноваження щодо надання основних адміністративних послуг: 

реєстрація місця проживання, видача паспорта, державна реєстрація юридичних та фізичних 

осіб, підприємців, об'єднань громадян, реєстрація громадянства, майнові права, земельні 

питання та багато іншого. [3] 

Нова законодавча база значно збільшила кількість міжміських об’єднань в країні, 

створивши відповідні правові умови та механізми для створення життєздатних територіальних 

громад та вирішення їх нагальних питань. Теперішня модель фінансової підтримки місцевих 

бюджетів набула певного ступеня самостійності, незалежності від центрального бюджету, а 

також довела свою дієвість. 

Органи місцевого самоврядування отримали повну бюджетну автономію щодо 

наповнення своїх бюджетів і здійснення видаткових повноважень. Зросла кількість джерел 

формування дохідної бази місцевих бюджетів завдяки передачі окремих доходів з державного 

бюджету. На місцевому рівні запроваджено акцизний податок з кінцевих продажів, розширено 

базу оподаткування податком на нерухомість 

Крім того, існує прямий міжбюджетний зв’язок між ОТГ та державним бюджетом (до 

реформи існував прямий зв’язок між державним та районним бюджетами важливими 

міськими бюджетами) для делегованих завдань держави громадам надаються відповідні 
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трансфертні платежі (субвенції, дотації тощо). Зміни у законодавстві також надають місцевим 

органам влади можливість затверджувати місцеві бюджети незалежно від дати прийняття 

закону про національний бюджет. 

Такі нововведення показали позитивну динаміку, оскільки загальний дохід ОТГ з 2015 

р. по 2021 р. зріс майже на 65%. При тому, що частка трансфертів у доходах громад щороку 

зменшується, а це свідчить про великий крок до їх фінансової самостійності (табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Частка трансфертів з державного бюджету у доходах місцевих бюджетів 

України за 2015 – 2021 рр. [2] 

 
 

2015 р. 

 

2016 р. 

 

2017 р. 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

2020 р. 

2021 р. 

(планові 

показники 

Трансферти з 

державного 

бюджету, млрд 

грн 

174,0 195,4 272,6 272,6 272,6 272,6 160,5 

Загальний обсяг 

доходів, млрд грн 
294,5 366,1 366,1 562,4 560,5 471,5 485,1 

Частка 

трансфертів у 

доходах, % 

59,1% 59,1% 54,3% 53,2% 46,4% 34,0% 34,0% 

 

Та фінансова децентралізація містить як переваги, так і певні ризики. Основними 

недоліками фінансової децентралізації є: 

1) складність узгодження локальних потреб територіальних громад із 

макроекономічними потребами країни; 

2) виникнення регіональних фіскальних розбіжностей; 

3) зниження централізованого бюджетного контролю над формуванням та ефективним 

розподілом бюджетних ресурсів; 

4) обмеження централізованого вирівнювання дохідної та видаткової частин бюджетів 

територіальних громад. 

Отже, по при переваги та недоліки ця реформа повинна забезпечити найбільш повне 

врахування інтересів громад шляхом економії та ефективного використання бюджетних 

коштів у процесі надання суспільних послуг населенню. Саме фінансова децентралізація має 

забезпечити стійкість місцевих бюджетів, прозорість та ефективність використання їх коштів 

і, відповідно, підвищення рівня життя громади й населення країни загалом.  
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Дослідження та вивчення низки динамічних процесів певної трансформації ринкової 

економіки, важливих інтеграційних та глобалізаційних процесів в системі міжнародних 

відносин, враховуючи значне посилення конкуренції на ринках сільськогосподарської 

продукції за рахунок впровадження технологічних новинок та певних досягнень в сфері 

інновацій вказує на те, що існує чітка необхідність впровадження абсолютно нових концепцій 

маркетингової діяльності саме в аграрних підприємствах, спрямованих мобільнішу та більш 

інноваційну та інтерактивну, цифровізовану реакції на відповідні  зміни зовнішнього 

маркетингового середовища. Практика свідчить, що використання сучасних та прогресивних 

цифрових маркетингових концепцій, та, Інтернет – маркетингу, зокрема, дозволяє агро – 

підприємству не просто пасивно реагувати на явища, що відбуваються на ринку а здійснювати 

добре координовану та якісно раціональну політику і діяльність щодо завоювання ринків 

збуту, з одного боку, швидко пристосовуючи асортимент наявних та створення нових товарів 

до вимог споживчого ринку, а з іншого - активно формуючи попит споживачів та їх потреби з 

метою найбільш прибуткової реалізації вже наявних виробничих, людських та інформаційних 

ресурсів та примноження нових, відповідно до впровадження інновацій.  

Специфічна характеристика агропромислового виробництва і збуту продукції 

сільського господарства окремими підприємствами визначає і певну  різноманітність 

конкретних видів та програм маркетингу. Проте усі вони базуються на сукупності принципів, 

серед яких: вивчення стану і динаміки формування та зміни споживчого попиту та подальше 

використання отриманих даних в процесі розробки та прийняття певних важливих 

господарських рішень; максимальна адаптація виробництва до вимог ринку, особливо з точки 

зору інновацій та цифровізації більшості індустрій,  з метою покращення ефективності 

функціонування підприємства; вплив на ринок та споживчий попит та ринок збуту за 

використовуючи такі інструменти та засоби, як: реклама, інноваційні розробки, нові 

інструменти, форми та методи збуту, стимулювання того ж збуту та формування їх у 

напрямку, який є необхідним для підприємства [1, с. 2].  

Як доводять дослідники, сільське господарство має найнижчий відсоток сприйняття 

Інтернет-маркетингу - 78% порівняно із середнім показником 88% у всіх інших галузях. Це не 

означає, що сільськогосподарський сектор повільно адаптується, це показує те, що 

«нецифрова тактика» є більш важливою у цій галузі. Багато підприємств у цьому секторі 

проводять успішні маркетингові кампанії, часто використовуючи поєднання методів в 

Інтернеті та в режимі офлайн, щоб надати щось цінне для своїх існуючих клієнтів [2].   

Проте слід зазначити, що маркетинг в цілому для  сільськогосподарської продукції 

вважається унікальним і заслуговує на особливу увагу. Адже ключовою метою цифрового 

маркетингу є просування бренду підприємства, детальний та чіткий аналіз цільової 

таргетованої аудиторії, їхніх споживчих потреб та купівельних спроможностей, формування 

переваг та збільшення продажів за допомогою різних методів цифровізації. Тому формування 

інновацій в аграрному секторі економіки, зокрема, і в Україні через використання сучасних 

підходів Інтернет - маркетингу є першочерговим завданням через невисоку 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств і необхідність прогнозування на 

перспективу [2].   

В основі впровадження якісної стратегії Інтернет – маркетингу в сектор сільського 

господарства має існувати відповідна веб-аналітика , тому що саме вона дозволяє зрозуміти, 

які саме дії та кроки дозволять збільшити зацікавленість товарами, послугами або заходами в 

залежності від напрямку діяльності аграрного підприємства [3].   
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Беззаперечно, цифровий маркетинг для сільського господарства та сектору агробізнесу 

надає їм унікальну можливість збільшити їх видимість та їх товару, послуги чи продукту, а 

також залучати більший спектр потенційних споживачів, через врахування їх можливостей та 

рівня цифровізації [4, с.68].   

Оптимізація цифрового маркетингу в сільському господарстві несе в собі відповідні 

переваги, а саме : забезпечення довгострокового зростання галузі та надійних доходів; 

збереження або зростання частки ринку в галузі; сприяння визнанню бренду та побудові бази 

лояльності; завоювання авторитету завдяки формуванню та вдосконаленому систем Інтернет 

– продажу чи замовлень тощо. Інтернет-маркетинг у діяльності сучасного аграрного 

підприємства може виконувати ряд позитивних інноваційних завдань, зокрема: забезпечити 

можливості скорочення часу на пошук клієнтів та партнерів, здійснення партнерських та 

купівельних угод, розробку продукції тощо; значно раціоналізувати структуру управління; 

скоротити трансформаційні витрати за рахунок вибору оптимальної структури товарного 

асортименту, обґрунтованої та виваженої політики ціноутворення, зменшення числа 

посередників і витрат на збут і т.д. Важливо розуміти, що Інтернет-комунікації при 

впровадженні стратегії цифрового маркетингу допомагають аграрним підприємствам 

налагоджувати прямі контакти з покупцями продукції, виводячи відносини з ними на 

абсолютно новий рівень, що дозволяє швидко та безперешкодно одержувати оперативну 

інформацію про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та певні зміни в 

структурі споживчого попиту, а також процес імплементації та моніторингу самих 

інструментів Інтернет – маркетингу [4, с. 67 – 68].   

Тому застосування певної низки інструментів Інтернет-маркетингу в діяльності 

аграрного підприємства призведе до інноваційного розвитку підприємства, підвищення рівня 

продажу при мінімальних витратах. Виходячи з цього, маркетингові аспекти повинні стати 

одними з головних в управлінні інноваціями в аграрному секторі. Тому що практично усім 

агропромисловим підприємствам в умовах ринкової економіки основну увагу доводиться 

приділяти питанням збільшення доходів, реалізації продукції, завоювання нових ринків, 

враховувати наявність конкурентів, коливання цін і за часту, допомогу у вирішенні цих питань 

можуть здійснювати Інтернет – платформи. Отже,  саме якісне та раціональне використання 

даного підходу дозволить створити конкурентоспроможні та ефективні підприємства АПК 

України як на внутрішньому так і на зовнішніх ринках. 
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