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Постановка проблеми. 
Протягом багатовікової 
історії людства, за всіх 
суспільно-економічних 
формацій проблеми здо-
ров’я завжди посідали ва-
жливе місце в соціально-
му, економічному та культурному житті суспіль-
ства і були пов’язані з розвитком його виробни-
цтва та формуванням суспільного буття. 
Вивчення різних аспектів здоров’я – якісної 

цінності людини та суспільства – нині стає од-
ним із найважливіших соціальних завдань та по-
треб (3). 
Екологічний підхід до вирішення різних соці-

альних проблем стає вимогою часу. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. 

Біосфера була і залишається основою людського 
благополуччя і здоров’я. Тому підтримка життя 
на Землі в усьому його розмаїтті – необхідна 
умова здоров’я людини. В останні роки дедалі 
частіше розглядається екологічний аспект здо-
ров’я, при цьому підкреслюється, що людина – 
складна біосоціальна система, продукт тривалої 
біологічної та соціальної еволюції, в процесі якої 
формувались її біологічні потреби, екологічні 
програми, тобто генетично детерміновані вимоги 
до середовища проживання, тілесні та нейрофі-
зичні особливості організму (3). 
Нині вже стала очевидною неспроможність 

успішної боротьби за здоров’я людини в умовах 
порушеної екологічної рівноваги, оскільки лю-
дина і біосфера – це екологічне співіснування, в 
якому характер взаємодії складників визначає 
структура та інтенсивність патології.  
Під час непродумана діяльність людини за-

вдає чималої шкоди її здоров’ю та навколиш-
ньому середовищу, що у кінцевому результаті 
загрожує подальшому розвитку людства. 
Демографічна ситуація в Україні набула фор-

ми гострої кризи. Ототожнювання демографіч-
ної кризи з депопуляцією базується на спроще-

ному тлумаченні демовід-
творюючого процесу, на 
його ототожнюванні з 
природним рухом насе-
лення, тобто поновленням 
його складу внаслідок вза-
ємодії народжуваності та 

смертності. 
Ця демографічна криза стала наслідком усього 

попереднього розвитку нашого суспільства, кри-
зового стану багатьох сфер його життя на дано-
му етапі, накопичення та загострення 
суперечностей, невирішеність яких гальмує 
демографічний розвиток. 
За останні десятиріччя особливості екології 

позначилися на рінях і характері здоров’я насе-
лення та в показниках захворюваності інфекцій-
ної й неінфекційної природи. 
Саме тому одне з головних завдань сучасної 

екології – вивчення регуляторних процесів у біо-
сфері, створення наукового фундаменту її раціо-
нального використання (3). 
Постановка завдання: основним завданням 

стало дослідження демографічної ситуації у 
Полтавській області та аналіз даних екологічної 
організації „Мама – 86”. 
Результати досліджень. Демографічна ситуа-

ція в області, як і в цілому в державі, залишаєть-
ся складною і характеризується низьким рівнем 
народжуваності та високою смертністю насе-
лення, що призводить до його від’ємного приро-
сту.  
Як наслідок, чисельність населення постійно 

зменшується і середній показник за 2004 рік ста-
новить 1581,5 тис. чол., проти 1600,0 тис. чол. у 
2003 році (зниження – на 1,2%). У середньому за 
рік кількість населення зменшується на 16-18 
тис. чол. 
Зауважимо, що показники смертності значно 

вищі в сільських районах області, тоді як у міс-
тах (Полтава, Кременчук, Комсомольськ) вони 
знаходяться в межах 11,0-13,7%. Найвищі 

_______________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко П.В. 

Сучасна діяльність людини завдала чималої 
шкоди навколишньому середовищу. Нинішня 
екологічна ситуація поставила перед людст-
вом проблему збереження біосфери шляхом 
вивчення регуляторних процесів у біосфері та 
створення наукового фундаменту раціональ-
ного використання природних ресурсів. 
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Рис. 1. Структура основних причин смерті у 2004 році, % 

показники смертності в Семенівському (25,2%), 
Великобагачанському, Глобинському, Козель-
щинському, Чорнухинському районах (понад 
23,0% на 1000 нас.). 
У структурі смертності провідні місця продо-

вжують займати хвороби системи кровообігу, 
новоутворення, травми, отруєння та нещасні ви-
падки, на які припадає понад 80% усіх причин 
смертей. 
У статево-віковому розрізі смертність продо-

вжує мати характерні й досить стабільні особли-
вості. Так, смертність чоловіків у всіх вікових 
групах вища від смертності жінок, особливо в 
найактивнішому працездатному віці (у віці 30-39 
років смертність чоловіків перевищує смертність 
жінок у 3 рази). 
Рівень народжуваності в області в 2003-

2004 рр. складав 7,4% на 1000 населення, проти 
7,2% в 2002 році, що за високого показника сме-
ртності призводить до від’ємного приросту на-
селення. Особливо негативна тенденція спосте-
рігається серед сільського населення, що пояс-
нюється загальним постарінням жителів сільсь-
кої місцевості.  
Середня тривалість життя в області, за даними 

головного управління статистики, ще в 2002 році 
складала 68,5 років (чоловіки – 63 р., жінки – 
74 р.), а вже в 2003-2004 рр. знизилася в серед-
ньому до 68 років і складає для чоловіків 62, для 
жінок – 74 роки. 
Динаміка розподілу населення області за міс-

цем проживання має тенденцію до поступового 
збільшення питомої ваги міського населення – 
59,5% (у 2003 р. – 59,2%), сільського – 40,5%. 
Статева структура населення залишається ста-
лою, і в ній переважають жінки (54%).  
Аналіз захворюваності дорослого та підлітко-

вого населення області в останні роки показує, 
що до 2004 року цей показник мав тенденцію до 
збільшення, а в минулому році він склав 4716,8 
чол. на 10 тис. населення, проти 5033,1 чол. в 
2003 році (зниження на 7%). При цьому кількість 
вперше виявлених хвороб (у перерахунку на 10 
тис. населення) серед дорослих знизилася на 
10%, серед підлітків – на 9%, тоді як захворюва-
ність дитячого населення в 2004 році, порівняно 
з попереднім, зросла на 5% і склала 11982,2 чол. 
на 10 тис. відповідного населення (перевищує 
дані по дорослих у 2,7 разу, по підлітках – у 1,7 
року) (1). 
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1. Рівень захворюваності населення (на 10 тис.) 
Рік Категорія населення 2002 2003 2004 

Дорослі 4740,7 4972,8 4485,8 
Підлітки 7657,7 7678,4 6988,6 
Діти 11507,0 11359,8 11982,2 

2. Забрудненність нітратами індивідуальних шахтних колодязів Полтавської області  
(за даними СЕС) (2) 

Вміст нітратів  
у колодязній воді,  

мг/м3 
Міста та райони 

до 45  м. Миргород, Чорнухинський, м.Полтава 

46-90  Гадяцький, Полтавський, Великобагачанський, Миргородський 

90-225  Гребінківський, Козельщинський, Решетилівський, Пирятинський,  
Новосанжарський, Машівський, Котелевський, Кобеляцький, м.Кременчук 

90-450  Шишацький, Оржицький, Лохвицький, Кременчуцький, Карлівський,  
Диканський, м.Комсомольськ, Чутівський 

220-2200  Семенівський, Хорольський, Глобинський, Лубенський 
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Рис. 2. Динаміка кількості дитячого населення до 15 років у м.Полтава, 1992-2004 рр.  
Аналіз медико-екологічної ситуації  

у Полтавській області. 
За даними щорічних звітів Полтавської облас-

ної СЕС до п’ятірки найбільн нітратно забруд-
нених районів Полтавської області за останні 5 
років входять:  

- Карлівський,  
- Семенівський,  
- Диканський,  
- Котелевський, 

- Решетилівський райони. 
Кількість розумово відсталих дітей в області в 

2002-2004 рр. відповідно складала: 1168, 1263 та 
1240 чол. Незважаючи на певне зниження їх чи-
сла в 2004 році порівняно з попереднім, відсоток 
від загальної кількості дитячого населення має 
тенденцію до зростання: 2002 р. – 0,47%, 2003 р. 
– 0,54%, 2004 р. – 0,56% (за рахунок зменшення 
чисельності дітей від 0 до 14 років в області). 
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Рис. 4. Динаміка абсолютної кількості новонароджених з враженими вадами розвитку  

по районам 
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Рис. 6. Особливості перебігу вагітності у матерів дітей досліджувальних груп (2) 
Причинами даної патології можуть бути інфе-

кційні захворювання матері під час вагітності 
(туберкульоз, сифіліс, токсоплазмоз, лістеріоз, 
цитомегаловірусна інфекція і т.д.), хвороби вну-
трішніх органів у вагітних, вплив негативних 
факторів навколишнього середовища, в т.ч. шкі-
дливих умов праці, а також ускладнення під час 
вагітності, особливо ізоімунізація. В зв’язку з 

цим пренатальна охорона плоду набуває особли-
вого значення в попередженні розвитку розумо-
вої відсталості у дітей і є спільним завданням 
акушерсько-гінекологічної, педіатричної, тера-
певтичної та інших служб охорони здоров’я. 
У структурі поширеності хвороб на І місці 

стабільно залишаються хвороби системи крово-
обігу, на ІІ – органів дихання. 
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3. Поширеність хвороб, на 10 тис. чол. 
Рік Класи хвороб 2002 2003 2004 

Системи кровообігу 6068,2 6347,5 7034,1 
Органів дихання 2045,9 2287,0 2090,4 
Новоутворення 382,7 382,6 372,0 

Ендокринна система, порушення системи 
травлення і обміну речовин 353,9 441,5 482,9 

Кров і кровотворні органи 80,8 91,9 104,0 
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Рис. 7. Динаміка розповсюдженості цукрового діабету серед дітей Пполтавської області  

(на 100 тис. дитячого населення) (2) 
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Рис. 8. Кількість з блокованими ферментами печінки по даним відділення молодшого віку 
Полтавської міської клінічної лікарні (дітей віком 2-5 років) (2) 

Дані таблиці 3 свідчать: захворюваність на го-
стрі кишкові інфекції в області зросла на 10%, 
показник захворюваності 155,4 тис. чол. на 100 
тис. населення (2003 р. – 141,6 тис.чол.; 2002 р. – 
140,1 тис.чол.), по Україні – 157,3 тис.чол., тобто 
спостерігається загальна тенденція до зниження, 
що мала місце в попередні роки, змінилася по-

ступовим зростанням захворюваності. Показник 
захворюваності дитячого населення значно ви-
щий, ніж серед дорослих, і складає 575,4 чол. на 
100 тис. даного контингенту (по Україні – 563,2 
чол.), тобто зростання захворюваності, порівня-
но з попереднім роком, становить 36%. Най-
більш ураженою віковою групою населення за-
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лишаються діти до 2-х років – показник 2264,2 
чол. на 100 тис. даного віку (1). 
Захворюваність на вірусний гепатит А в обла-

сті продовжує знижуватися: в 2004 році, порів-
няно з 2003, – на 57%, по Україні – 51,0 (по об-
ласті у 2003 році – 66,6%, у 2002 році – 88,2%). 
Захворюваність дитячого населення знизилася 
на 53%, показник захворюваності – 39,9 тис.чол. 
на 100 тис дитячого населення (по Україні – 
105,8 тис. чол.), проти 85,6 тис. чол. у 2003 році. 
Найбільш ураженими віковими групами насе-
лення, як і в попередні роки, були діти шкільно-
го віку та молодь до 30 років. Спостерігалася 
сезонність захворюваності з максимумом у січні 
та мінімумом у липні місяці (1). 
При загальному зниженні захворюваності по 

області в окремих районах спостерігаються ви-
сокі показники та зростання захворювання. Най-
вищі показники маємо в Чорнухинському (105,6 
чол. на 100 тис. чол., ріст на 65%), Гребінківсь-
кому (102,4 чол. на 100 тис. чол., ріст на 55%), 
Шишацькому (85,8 чол. на 100 тис. чол.), Вели-
кобагачанському (85,3 чол. на 100 тис. чол.) ра-

йонах. Вище середнього обласного рівня спосте-
рігається захворюваність у Машівському, Гло-
бинському, Миргородському, Пирятинському, 
Оржицькому районах та у м. Кременчуці. Най-
вищі показники захворюваності дитячого насе-
лення на 100 тис. даного контингенту в Шиша-
цькому (165,4 чол.), Кременчуцькому (154,5 
чол.), Гребінківському (141,1 чол.), Машівсько-
му (136,6 чол.), Глобинському (125,0 чол.) райо-
нах (1). 
Висновки. Вищеописана ситуація в Полтав-

ській області є наслідком впливу негативних 
чинників навколишнього середовища на здо-
ров’я населення. Нині вже стала очевидною не-
спроможність успішної боротьби за здоров’я 
людини в умовах порушеної екологічної рівно-
ваги, оскільки людина і біосфера – це екологічне 
співіснування, в якому характер взаємодії склад-
ників визначає структуру та інтенсивність за-
хворювань. 
Усвідомлення цього факту повинно стати 

першоосновою різних видів людської діяльності, 
передусім й охорони здоров’я людей. 
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 ЯКІСТЬ ҐРУНТІВ – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Постановка проблеми. 

Сільськогосподарські 
угіддя є основою існуван-
ня та продуктивності при-
родних екосистем. Прави-
льне їх використання не-
мислиме без наукового, 
кількісного та якісного обліку ґрунтів. Продук-
тивні можливості ґрунтів Полтавщини є значни-
ми, проте не безкінечними. Їх властивості, в то-
му числі якісний стан, із точки зору сільськогос-
подарського виробництва та збереження якості 
навколишнього середовища мають глобальне 
значення. 
Полтавський реґіон є одним із провідних, який 

володіє резервом родючих ґрунтів і має всі мож-
ливості бути одним із лідерів в Україні з вироб-
ництва високоякісних продуктів харчування.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Питання якісного стану, перспектив ефективно-
го використання сільськогосподарських угідь є 
досить актуальним; воно завжди потребувало 
вдосконалення. Сучасна економічна політика 
держави щодо землеволодіння та землекористу-
вання, наукові досягнення, розробки й інші не 
менш важливі фактори вимагають його постій-
ного розгляду і вивчення. Теоретичні аспекти 
підвищення якісного стану сільськогосподарсь-
ких угідь досліджувалися в роботах: І.К. Би-
стрякова, О.І. Гуторова, А.С. Даниленка, 
Д.С. Добряка, П.М. Макаренка, В.Я. Месель-
Веселяка, Л.Я. Новаковського, П.П. Руснака, 
П.Т. Саблука, А.Г. Тихонова, А.М. Третяка, 
М.М. Федорова та інших. Практичні роботи з 
дослідження даного питання ведуться Полтавсь-
ким центром „Облдержродючість” на чолі з ди-
ректором Швидь С.Ф., завідувачем лабораторією 
Яроша А.О. та Галушко В.С. 
Мета дослідження. Перед сільськогосподар-

ським товаровиробником завжди стоїть питання, 
спрямоване на вирішення двох найважливіших 

проблем землеробства: 
збільшення виробництва і 
підвищення якості про-
дукції рослинництва та 
забезпечення при цьому 
зростання прибутку під-
приємства. Тому дана 

стаття спрямована на узагальнення особливостей 
формування якісного стану ґрунтів в умовах го-
сподарювання нових форм власності на землю та 
вивчення сукупності факторів використання 
сільськогосподарських угідь й обґрунтування 
умов підвищення ефективності землекористу-
вання. 
Результати дослідження. Структуру сільсь-

когосподарських угідь характеризує якість землі 
як засобу виробництва в сільському господарст-
ві. У складі сільськогосподарських угідь найбі-
льшу цінність мають рілля і багаторічні наса-
дження, адже зі збільшенням їх частки підви-
щуються показники ефективності використання 
земельних ресурсів.  
Ґрунтові ресурси Полтавської області пред-

ставлені різними типами ґрунтів. Найбільш роз-
повсюджені – чорноземні ґрунти, частка яких 
складає 92,7% ріллі. Переважну частину площ 
займають чорноземи типові та звичайні, мало- і 
середньоґумусні та їх змиті різновиди. Це – най-
більш родючі ґрунти, що придатні для вирощу-
вання всіх сільськогосподарських культур. 
Із ростом інтенсифікації сільськогосподарсь-

кого виробництва реґіону недоліки в плануванні 
використання земель стали виразно проявлятися 
через деградації земель, посилення ерозії, засо-
лення та інші негативні явища. Здійснення  
проектів землевпорядкування, в яких було відсу-
тнє екологічне обґрунтування доцільності вико-
ристання різних ділянок земель у господарстві, є 
неефективним. Необхідність більш глибокого 
соціально-економічного обґрунтування земле-
впорядних завдань сьогодні очевидне. 

_________________ 
*Керівник – доктор економічних наук, професор Опря А.Т. 

Розглянуто аспекти якісного стану сільсько-
господарських угідь Полтавського реґіону. 
Проаналізовано потенційні можливості по-
кращання їх використання. Вивчено сучасні 
практичні заходи щодо поліпшення ефектив-
ного використання земель та умов їх викори-

стання. 
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З метою проведення систематичного контро-
лю за змінами, що відбуваються внаслідок виро-
бничої діяльності людини на землях сільського-
сподарського призначення, на Україні сорок ро-
ків тому була створена агрохімічна служба. Сьо-
годні – це державний проектно-технологічний 
центр охорони родючості ґрунтів і якості проду-
кції – „Облдержродючість”. За цей час у Полтав-
ській області було проведено вісім турів (через 
кожні 5 років) агрохімічного обстеження ґрунтів. 
Матеріали обстежень показують, що з 1966 по 

1990 роки агрохімічний стан ґрунтів області сис-
тематично поліпшувався. Одним із головних 
чинників цього процесу було покращання дер-
жавної політики щодо охорони і підвищення які-
сного стану ґрунтів. Завдяки здійсненню широ-
комасштабних заходів з їх хімічної меліорації, 
збільшенню доз внесення органічних і мінераль-
них добрив та покращання їх асортименту була 
можливість уперше досягти простого відтворен-
ня родючості ґрунту відносно основних елемен-
тів живлення, суттєво поліпшити якісний стан. 
Щорічне зростання застосовуваних органічних 

і мінеральних добрив, інші заходи з інтенсифіка-
ції сільськогосподарського виробництва дали 
можливість значно поліпшити умови мінерально-
го живлення рослин і отримати високі врожаї 
сільськогосподарських культур. Починаючи з  
90-х років, у зв’язку зі зміною соціально-
економічної ситуації в Україні, зокрема різкого 
зростання вартості всіх енергоносіїв, обсяги робіт 
із підвищення родючості ґрунтів різко зменшили. 
Аналітичний підхід щодо оцінки стану земле-

користування в Полтавській області дозволив 
визначити основні проблеми землекористування 
реґіону: 

1) зниження родючості земель внаслідок недо-
статніх природоохоронних, меліоративних та 
агротехнічних заходів у землекористуванні; 

2) значне зношення матеріально-технічної бази; 
3) низький рівень внесення мінеральних та ор-

ганічних добрив; зменшення обсягів викорис-
тання поливних земель; деградація та виснажен-
ня сільськогосподарських угідь; 

4) розбалансування структури землекористу-
вання внаслідок зменшення посівних площ під 
кормовими культурами, особливо під багаторіч-
ними травами; 

5) нераціональна спеціалізація рослинництва 
внаслідок підвищення питомої ваги посівів енер-
гоємних культур (особливо соняшнику) та по-
рушення сівозмін; 

6) подрібнення земельних масивів, особливо 
поливних земель; 

7) відсутність соціальних та матеріальних 
стимулів за раціональне використання земель 
землекористувачами. 
Швидкі процеси змін форм господарювання і 

власності на землю, що стали основним змістом 
перетворень в аграрному секторі країни в остан-
ні роки, на жаль, негативно позначилися на якіс-
ному стані ґрунтів. Він залишився поза увагою і 
влади, і виробників; у багатьох випадках було 
припинено дію програми підвищення родючості 
ґрунтів, різко зменшено внесення органічних і 
мінеральних добрив, хімічних меліорантів. По-
слаблений такою кризою землекористувач не 
був здатний повністю обробляти землю, застосо-
вувати гербіциди, протистояти ерозії, посусі, 
іншим негараздам.  
За останні роки внесення органічних добрив 

на Полтавщині зменшилися майже втричі – з 8,8 
тонн (1986-1990 рр.) до 3,1 (в 1996-2000 рр.), у 
2005 році – 1,5 тонни на гектар. Таке зменшення 
рівня удобрення полів поруч із зниженням зага-
льного рівня культури землеробства і призвело 
до значного зростання темпів погіршення рівня 
якості ґрунтів. 
Серед негативів слід назвати перерозподіл 

площ між різними класами за вмістом гумусу – 
перехід із більш високого класу в низький. Так, у 
попередньому турі обстеження площі з високим 
вмістом ґумусу становили 32,5% до загально-
обстеженої площі, в VIII – лише 16,4%, або зме-
ншилися майже вдвічі. І навпаки, площі із сере-
днім вмістом ґумусу збільшилися на 8,4%. 
У ході останнього туру (2000-2005 рр.) обсте-

ження земель сільськогосподарського призна-
чення було виявлено, що за вмістом ґумусу ґрун-
ти характеризуються такими показниками: 

- площі з досить високим вмістом ґумусу (до 
1,0%) становили 300 га, що складає 0,1% до об-
стеженої площі; 

- з низьким вмістом (1,1-2,0%) становили 34,1 
тис. га, або 3,5% до обстеженої площі; 

- з середнім вмістом (2,1-3,0%) складають 
294,6 тис. га, або 30,4%; 

- з підвищеним вмістом (3,1-4,%) – 438,7 тис. 
га, або 4%; 

- з високим вмістом (4,1-5,%) – 175,8 тис. га, 
або 18%; 

- з досить високим (більше 5%) – 20,1 тис. га, 
або 2%. 
Отже, зменшення втрат гумусу, стабілізації 

його вмісту можна домогтися впровадженням 
таких заходів, як внесення органічних і мінера-
льних добрив та посівів сидератів, багаторічних 
трав, залишення високої стерні зернових куль-
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тур, соломи та інших решток на полі, мінімізація 
обробітку ґрунту, створення оптимального спів-
відношення культур у сівозмінах, застосування 
меліорантів. 
Основою майбутнього розвитку сільського го-

сподарства і збільшення виробництва сільсько-
господарської продукції є високоефективне ви-
користання землі та підвищення її продуктивно-
сті. В умовах, коли площі продуктивної землі 
обмежені, а потреби населення у сільськогоспо-
дарській продукції постійно зростають, підви-
щення економічної ефективності використання 
землі у сільському господарстві набуває першо-
рядного значення. 
Спираючись на світовий досвід, зауважимо, 

що використання передпосівних добрив дає мо-
жливість на 25-30% зменшити затрати на одини-
цю діючої сировини, у 2-3 рази зменшити кошти 
на вантажно-розвантажувальні роботи і внесен-
ня. Підвищення економії та ефективності вико-
ристання добрив досягається також за рахунок 
впровадження рослинної діагностики. Спеціаліс-
ти технологічних пунктів дані аналізів ґрунтів 
переносять на електронні картограми, які вико-
ристовують у бортових комп’ютерах машин і 
кількісно регулюють внесення добрив в окремих 
частинах поля, що дає змогу раціонально вико-
ристовувати природну родючість ґрунту та істо-
тно економити кошти на придбання та внесення 
добрив. Впровадження такої системи агрохіміч-
ного забезпечення внесення добрив дозволяє, 
наприклад американським фермерам щорічно 
економити близько 67 доларів на 1 акрі землі. 
Ефективного використання землі у сільсько-

господарському виробництві Полтавської облас-
ті можна досягти за умови послідовного здійс-
нення заходів щодо підвищення родючості ґрун-
ту, охорони його від ерозії та інших руйнівних 
процесів, а також шляхом оптимального поєд-
нання багатьох чинників виробництва: враху-
вання природно-кліматичних умов господарства; 
оптимального співвідношення галузей рослин-
ництва і тваринництва; застосування нових ре-
сурсоощадних та ґрунтозахисних технологій рі-
льництва; оптимізації просторової структури 
сільськогосподарської території, організації ви-
робництва та ін. Виходячи із національних інте-
ресів, суспільство має використовувати землю 
так, щоб передати її поліпшеною наступним по-
колінням, розумно використовуючи результати 
науково-технічного і соціально-економічного 
прогресу, що збільшує кількість сільськогоспо-
дарської продукції з кожного гектара землі, а 
також забезпечує збереження і підвищення якос-

ті ґрунту. 
Нині у сільськогосподарських підприємств не 

вистачає власних коштів не лише для ведення 
ефективного сільськогосподарського виробниц-
тва, але й для здійснення заходів щодо поліп-
шення земель.  
Реформування земельних відносин призвело 

до порушення організації території сільськогос-
подарських підприємств, передусім сівозмін, що 
посилило розвиток деградаційних процесів і, в 
першу чергу, – водної ерозії, забруднення та за-
смічення земель.  
Разом із тим показники та критерії ефективно-

сті повинні бути взаємозв’язані, щоб забезпечи-
ти стабільне землекористування та розвиток аг-
рарного виробництва. Система оцінки, на нашу 
думку, повинна включати три сторони критеріа-
льного підходу до використання земельних угідь 
у сільському господарстві: 

1. Кількісну та якісну оцінку виробничого по-
тенціалу (здатності) землі в межах досліджува-
ного землекористування. 

2. Інтенсивність використання земельних ре-
сурсів. 

3. Ефективність використання землі, яка відо-
бражає результативність сільськогосподарського 
виробництва. 
Покращання якісної оцінки сільськогосподар-

ських угідь пов’язано із здійсненням радикаль-
них, неординарних заходів, серед яких головним 
має бути комплексний підхід до сільськогоспо-
дарського виробництва на базі науково-
технічного прогресу з урахуванням економічних 
і екологічних умов. Єдиним заходом, який най-
повніше враховує перелічені умови, на думку 
провідних практиків, є зменшення землі в обро-
бітку і переведення її у природні кормові угіддя, 
у тому числі під заліснення.  
Узагальнюючу характеристику про якісний 

стан земель у певній мірі дає також їх грошова 
оцінка, оскільки в її основі лежить характеристи-
ка землі як основного засобу виробництва в сіль-
ському господарстві. Розрахунок показника гро-
шової оцінки базується на основі даних якості 
ґрунтів (бонітування) та економічної оцінки зе-
мель, що враховує рівень урожайності, виробни-
чих витрат і ефективності використання ґрунтів. 
Висновок. Таким чином, досліджуючи питан-

ня землекористування реґіону, зауважимо, що 
підвищення продуктивності землі підпорядкову-
ється певним об’єктивним економічним законам. 
Це означає, що вирішення питань підвищення 
продуктивності землі слід шукати у контексті 
комплексного вирішення питань розвитку про-
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дуктивних сил і земельних відносин; землевпо-
рядних заходів; забезпечення бездефіцитного 
балансу ґумусу в ґрунті; скорочення площі об-
роблюваних земель за рахунок вилучення їх час-
тини під консервацію (заліснення, залуження); 
врахування реґіональних земельних відносин та 
розвиток наукових досліджень. 
Впровадження сучасних методів агрохімічних 

досліджень дає можливість розробити науково-
обґрунтовану програму живлення рослин, яка 
забезпечує підвищення врожайності та якості 
сільськогосподарських культур, збереження і 
підвищення родючості ґрунтів, поліпшення еко-
номічного стану довкілля, економію добрив, 
енергоресурсів та коштів. 
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ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТА МЕДОПРОДУКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ФАЦЕЛІЇ ПИЖМОЛИСТОЇ 

Постановка проблеми. 
Максимальна віддача від 
утримання бджолиних сі-
мей забезпечується ство-
ренням для них кормової 
бази. Сільськогосподарські медодайні угіддя 
складають основу кормової бази для бджіл. 
Оскільки медоносні угіддя обмежені, важливо 
вирощувати нові перспективні ентомофільні 
культури, здатні забезпечити бджіл додатковим 
медозбором. Такою культурою є фацелія пиж-
молиста (Phacelia tanacetifolia Benth), що нале-
жить до рослин, які спеціально вирощують для 
потреб бджільництва. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язування проблеми. 
В умовах України для поліпшення кормової бази 
бджільництва було б добре вводити посіви спе-
ціальних медоносних рослин у чистому вигляді 
та в сумішах з іншими сільськогосподарськими 
культурами. У цьому відношенні практичний 
інтерес викликає фацелія пижмолиста (14, с.45). 
Фацелія пижмолиста – одна з найкращих ме-

доносних рослин, яка може рости в будь-яких 
кліматичних умовах. Вона має ряд цінних біоло-
гічних особливостей, з-поміж яких слабка чут-
ливість до заморозків і належність до типу рос-
лин "сухолюбів" (ксерофітів), які з успіхом мож-
на вирощувати в умовах посушливого клімату. 
Цю культуру можна висівати як у чистому ви-
гляді, так і в сумішках, а також пожнивно й по-
укісно. Проте вища цукропродуктивність квіток 
цієї рослини спостерігається за умов весняної 
сівби в чистому вигляді. В умовах України цук-
ропродуктивність 1 га ранніх посівів фацелії ста-
новить 250-300 кг, пізніх – 180 і менше (8, 
с.243). Пожнивні та поукісні посіви дають нек-
тар у той період, коли всі дикоростучі медоноси 
вже відцвіли або пошкоджені морозами, а погода 
сприяє льоту бджіл (6, с.40). 
На Україні фацелію пижмолисту висівають в 

основному як медоносну культуру в чистому 
вигляді та в сумішках з іншими сільськогоспо-
дарськими культурами. Включення її до складу 

кормових і інших сумішок 
економічно вигідне, оскі-
льки дає можливість знач-
но поліпшити медоносну 
базу без скорочення площ 

основних культур (13, с.45). 
В Україні до 1988 року селекція фацелії пиж-

молистої не проводилася. Науковцями філіалу 
Інституту бджільництва ім. П.І. Прокоповича 
(м. Гадяч) у 1995 р. створено новий сорт фацелії 
пижмолистої Аліна з підвищеним вмістом цукру 
в нектарі та більшою продуктивністю насіння з 
одиниці площі (13, с.44). 
Вивченням фацелії займалося чимало дослід-

ників. Так, О. Терещенко вперше в Україні опи-
сав фацелію, визначив її цукрову продуктив-
ність, розробив агротехніку вирощування. Він 
встановив, що одна квітка цієї рослини виділяє 
1,62 мг нектару і що найбільше нектару й насін-
ня одержують за широкорядного способу сівби 
(10, с.14). 
На підзимні та надранні посіви фацелії вказує 

В.П. Поліщук (9, с.13). Це дає змогу заповнити 
безвзятковий період, який наступає після неве-
ликого медозбору з садів. Дослідник М.І. Чергик 
(12, с.21) писав про сумішку фацелії з силосними 
культурами, О.Л. Бага – з горохом (1, с.8). 
О.М. Бурмістров, В.М. Блохін (2, с.12) рекомен-
дують вводити фацелію в бобово-злакові суміш-
ки. Останні стверджують, що посіви фацелії та 
інших медоносів у міжряддях садів дозволять 
поєднувати інтереси бджільництва і садівництва. 
Цукрова і пилкова продуктивність фацелії за-

лежить від сорту (11, с.30). 
Об’єкт дослідження – рослини фацелії пиж-

молистої різних родин та фацелія пижмолиста 
сорту Аліна. 
Предметом досліджень є процес вивчення біо-

логічної продуктивності фацелії пижмолистої. 
Методика та організація дослідження. В 

умовах філіалу інституту бджільництва, який є 
закладом-оригінатором, необхідно щорічно за-
йматися насінництвом нового сорту з метою 
збереження і поліпшення його властивостей, а 

Розглянуто питання поліпшення кормової 
бази бджільництва за рахунок вирощування 
фацелії пижмолистої (Phacelia tanacetifolia 

Benth) різних родин та фацелії пижмолистої 
сорту Аліна. 
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також виробництвом та розмноженням вищих 
репродукцій насіння. 
До первинних ланок насінництва належать 

розсадники випробовування першого і другого 
років, розсадники розмноження першого (супер-
еліта) і другого (еліта) років. 
У розсаднику випробовування другого року, 

закладеному в 1996 році, було висіяно 50 родин 
фацелії за методом половинок. Частину насіння 
кожної сім’ї залишали у резерві, а другу викори-
стали на закладання розсадника. З них для ви-
вчення взято 25 родин. 
На суперелітній ділянці, закладеній у 2002 ро-

ці, було висіяно 30 родин за методом половинок. 
Із них для вивчення взято 15 найкращих родин. 
На ділянці первинного розмноження було ви-

сіяно насіння кращих родин 2002 року, які за 
своїми показниками перевищували сорт. Супер-
елітне насіння 2002 року було передано для ви-
рощування еліти у дослідне господарство 
(с. Вирішальне Гадяцького району). 
Агротехніка вирощування фацелії пижмолис-

тої включала: підготовку ґрунту до сівби, сівба 
звичайною зернотрав'яною сівалкою на глибину 
2-3 см із нормою висіву 6-8 кг/га. До насіння ба-
жано додавати баласт — лушпиння від проса, 
тирсу, а гранульований суперфосфат (до 50 
кг/га) є найкращою домішкою. Це забезпечує 
рівномірну сівбу. Спосіб сівби – широкорядний 
(45 см), а в міжряддях саду – звичайний рядко-
вий (15 см). Норма висіву тут збільшується до 
10-12 кг/га. 
Догляд за рослинами полягав у дворазовому 

обробітку ґрунту в міжряддях. Перший раз, коли 
стає добре видно рядки, а другий – у період гіл-
кування рослин. Шкідники та хвороби рослини 
фацелії практично не пошкоджують. 
Фацелія належить до культур, насіння яких 

сильно осипається, тому його важливо вчасно 
зібрати. Найбільш доцільним є роздільний спо-
сіб збирання насіння. Скошувати рослини по-
трібно при побурінні насіння в нижніх коробоч-
ках суцвіття на висоті 15-20 см, у результаті чого 
стебло розміщується на стерні в трохи піднятому 
стані, що сприяє кращому провітрюванню і про-
сиханню. Через 4-6 днів валки підбирали й об-
молочували. При запізненні зі збиранням втра-
чаються як кількість, так і якість насіння, тому, 
що в першу чергу осипається найбільш виповне-
не та крупне насіння (7, с.40). 
Оцінку продуктивності проводили за наступ-

ними показниками: 
- Цукрову продуктивність визначали на поча-

тку, при масовому цвітінні та в його кінці. Для 

цього в години максимального виділення некта-
ру і найбільш ефективного відвідування квіток 
медоносними бджолами відбирали проби некта-
ру методом змиву в триразовій повторності. Кі-
лькість цукру в нектарі визначали за мікромето-
дом Швецова-Лук'яненко. 

- Пилкову продуктивність визначали за мето-
дом В.К. Пельменьова та П.А.Казачихіної. Із 20 
квіток кожного зразка фацелії препарувального 
голкою відділяли пиляки і зважували їх на тор-
сійних вагах. Оскільки вага пилку дорівнює при-
близно половині ваги самих пиляків, то одержа-
ний результат ділили на два. Пилкову продук-
тивність однієї квітки, рослини, одного гектара 
посіву визначали розрахунковим методом, вико-
ристовуючи дані структурного аналізу. Повтор-
ність – триразова. 

- Урожайність зеленої маси встановлювали 
методом зважування рослин з одного погонного 
метра посіву. Повторність дослідів – триразова. 

- Насіннєву продуктивність визначали шляхом 
зважування насіння з одного погонного метра з 
перерахунком його на один гектар. Повторність 
– триразова. 
З метою вивчення структурної характеристики 

рослин та посіву реєстрували висоту рослин, кі-
лькість суцвіть і квіток на одній рослині й на од-
ному гектарі, кількість рослин на одному погон-
ному метрі і на гектарі посіву. 
Тривалість вегетаційного періоду визначали 

підрахунком днів від появи сходів до дозрівання 
насіння. 
Здатність до механізованого збирання, а також 

стійкість до несприятливих кліматичних умов, 
ураження хворобами та шкідниками визначали 
візуально. 
Математичну обробку одержаних результатів 

проводили за методикою Б.А. Доспєхова, 1985 
(4). За контроль брали показники продуктивності 
та структурної характеристики затвердженого 
сорту. 
Результати дослідження. Оптимальні строки 

весняної сівби фацелії пижмолистої в зоні Лісо-
степу України враховувалися при проведенні 
досліджень: висівання проводили у ІІІ декаді 
квітня – І декаді травня. Незначне відставання з 
сівбою фацелії у 2002 році було викликане вес-
няною засухою. Сходи з’явилися на 5-6-й день у 
2001 і 2003 роках, у 2002 році – на 20-й день, що 
також пояснюється несприятливими погодними 
умовами. 
У результаті проведених досліджень виявле-

но, що повна бутонізація фацелії настає через 
25-40 днів після посіву; тривалість цвітіння ко-
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ливається від 25 до 43 днів, вегетаційний період 
у середньому триває 111 днів. 
Для визначення цукрової та пилкової продук-

тивності проведено структурний аналіз посівів 
кожної з родин фацелії. Для цього здійснено по-
над 3,5 тисяч підрахунків. Виходячи з одержа-
них результатів, була підрахована кількість кві-
ток на одній рослині (таблиця 1), на 1 га. 
Із даних таблиці 1 видно, що природні умови 

1997 року вплинули на кількість квіток на рос-
лині, на цукропродуктивність як з однієї квітки, 
так і з одного гектара. 
Основним критерієм оцінки спеціальних ме-

доносних рослин вважаються показники цукро-
вої та пилкової продуктивності Для їх визначен-
ня з родин фацелії відібрано близько 800 проб 
нектару та більше 200 проб пилку, в лаборатор-
них умовах проведено понад 2000 аналізів. У 
таблиці 1 наведені дані нектарної продуктивнос-
ті родин фацелії і (для порівняння) – показники 
сорту фацелії Аліна. Як видно з даних таблиці, 
дослідні та контрольні показники мало відрізня-
ються між собою. 
Значної різниці в показниках пилкової продук-

тивності однієї квітки за період трирічиих дослі-
джень не виявлено (див. табл. 2). Пилкова проду-
ктивність значно залежить від кількості квіток на 
гектарі посіву, а також погодних умов. Тому й 
бачимо велику різницю між показниками пилко-
вої продуктивності у 2001, 2002 і 2003 роках. 

У таблиці 3 наведені дані насіннєвої та кормо-
вої продуктивності родин фацелії.  
Аналізуючи дані таблиці 3, можна стверджу-

вати, що насіннєва продуктивність фацелії за 
період досліджень суттєво не змінювалася, отже, 
вплив погодних умов на цей показник – незнач-
ний. Кормова цінність фацелії значно вища в 
останній рік досліджень: середній показник 
майже не відрізняється від затвердженого показ-
ника сорту Аліна. 
Поряд із показниками продуктивності визна-

чали динаміку відвідування медоносними бджо-
лами квіток фацелії на дослідних ділянках. Ко-
махи досить активно працювали на посівах про-
тягом усього дня і на їх кількість впливали лише 
погодні умови. Кількість бджіл протягом дня 
змінювалися від 6 до 38 на 10 погонних метрах 
за 1 хвилину спостережень. 
Упродовж років досліджень встановлено, що 

фацелія пижмолиста сорту Аліна та її родини 
стійкі до полягання, що дозволяє застосовувати 
механічне збирання врожаю. Крім того вони не 
уражуються хворобами і шкідниками. 
Застосування даного сорту фацелії дозволить 

збільшити продуктивність бджільництва на 25-
30%. Для перевірки та підтвердження результа-
тів досліджень, одержаних у стаціонарному до-
сліді, в 1998 році проведена виробнича перевірка 
на полі дослідного господарства ФІБ площею 
0,10 га. 

1. Структурна характеристика та показники цукрової продуктивності фацелії  
Кількість квіток  

на одній рослині, шт. 
Цукрова продуктивність 

 1 квітки, мг 

Цукропродуктивність,  
кг/га 

Роки  
досліджень родини Аліна родини Аліна родини Аліна 

2001 2057,0-1338,0 1433,0 0,597-1,189 0,720 525,9-146,6 641,3 

2002 1254,0-494,0 1101,0 0,246-0,504 0,340 41,4-184,7 140,0 

2003 1418,0-1402,0 1433,0 0,496-0,516 0,670 428,6-433,2 594,0 

2. Пилкова продуктивність родин фацелії та фацелії сорту Аліна в період із 1996 по 1998 рр. 
Пилкова продуктивність 

однієї квітки, мг 1 га посіву, кг Роки  
досліджень родини Аліна родини Аліна 

2001 0,58-0,69 0,64 513,3-910,8 570,0 
2002 0,65-0,92 0,72 109,3-414,0 296,5 
2003 0,76-0,79 0,58 643,7-689,9 522,0 

3. Насіннєва і кормова продуктивність родин фацелії та фацелії сорту Аліна  
за період з 1996 по 1998 рр. 

Насіннєва продуктивність, кг/га Кормова продуктивність, ц/га Роки  
досліджень родини Аліна родини Аліна 

2001 290,2-415,2 364,9 159,2-261,2 232,6 
2002 315,6-364,0 333,0 163,4-329,4 218,6 
2003 450,0-490,0 540,0 377,7-386,5 405,0 
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Результати виробничої перевірки показали, 
що її показники дещо відрізняються від показ-
ників затвердженого сорту (менші на 6,7-27,8%), 
але вони визначальні для цього сорту. 
У 2001-2005 роках продовжувалася робота зі 

збереження та розмноження елітного насіння 
фацелії пижмолистої сорту Аліна. 
У 2004 році закладено розсадник випробуван-

ня потомств першого року, де за фенотипом ві-
дібрано 1000 рослин, що відповідають зовнішнім 
показникам сорту Аліна: висота, розгалуженість, 
остистість, стійкість до полягання та придатність 
до механізованого збирання врожаю. 
Розсадник випробування потомств другого 

року (насіннєвий розсадник) було закладено у 
2005 році. На полі цього розсадника з 1000 рос-
лин відібрали 150 найкращих за вагою насінин і 
проводили з ними таку ж роботу, як і в розсад-
нику першого року. 
Насіння, зібране з цієї ділянки, буде викорис-

тане для посіву в розсаднику розмноження пер-
шого року. 
Висновки: 1. Закладено розсадник для оцінки 

потомства другого року, де для порівняльної 
оцінки якості потомства сорту Аліна було висія-
но 50 родин фацелії, а для роботи відібрано 25. 

2. Закладено суперелітну ділянку для оцінки 
потомства, де висіяно 30 родин фацелії, а для 
вивчення взято 15. 

3. Проведена виробнича перевірка фацелії на 
полі дослідного господарства ФІБ в с. Виріша-
льне Гадяцького району. У зв’язку з несприятли-
вими погодними умовами показники виробничої 

перевірки дещо відрізняються від показників 
затвердженого сорту (менші на 6,7-27,8%). 

4. Встановлено вегетаційний період фацелії 
пижмолистої, що триває в середньому 111 днів. 
Тривалість цвітіння – в середньому 32 дні. 

5. Вміст цукру в нектарі квітки родин фацелії 
пижмолистої в середньому складає 0,591 мг, а 
цукрозапас із одного гектару посіву – 305,3 кг. 
Ці показники у сорту Аліна, відповідно, 0,576 мг 
і 458,4 кг/га. 

6. Середній показник пилкової продуктивності 
однієї квітки родин фацелії становить 0,73 мг, 
пилкозапас 1 га посіву – 546,8 кг. Показники со-
рту Аліна, відповідно, складають 0,65 мг пилку в 
одній квітці і 462,6 кг/га посіву. 

7. Насіннєва продуктивність дослідних діля-
нок родин фацелії 387,5 кг/га, а фацелії сорту 
Аліна – 414,3 кг/га. 

8. Продуктивність зеленої маси родин фацелії 
становить 279,6 кг/га, а фацелії сорту Аліна – 
285,4 кг/га. 

9. Медоносні бджоли досить активно працю-
ють на посівах фацелії пижмолистої, збираючи 
легкодоступний нектар та пилок. На 10 погонних 
метрах за 1 хвилину спостережень їх налічується 
до 38 штук. 

10. Фацелія пижмолиста придатна для механі-
зованого збирання, стійка до вилягання, уражен-
ня шкідниками і хворобами. 

11. З метою розповсюдження у господарства 
України було реалізовано 830 кг суперелітного 
насіння фацелії сорту Аліна на загальну площу 
посіву понад 90 га. 
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 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЛІДНИКІВ, ОЦІНЕНИХ  
ЗА ВЛАСНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ 

Постановка проблеми. 
Вирішення проблеми ви-
робництва м’яса в Україні 
можливе за умов раціона-
льного ведення галузі тва-
ринництва, зокрема свинарства як найбільш еко-
номічно вигідної галузі. Свиням притаманні ви-
сокі відгодівельні та забійні якості (середньодо-
бовий приріст – 800-1000 г, забійний вихід на 
рівні 71-88%), а одержана продукція – м’ясо і 
сало – неперевершені за калорійністю, поживні-
стю та смаком (6). 
Виявлення кращих поєднань кнурів і свинома-

ток лежить в основі прогнозування продуктив-
них якостей свиней. Необхідною умовою для 
виконання цієї роботи повинна бути достовірна 
інформація щодо оцінки кнурів плідників за фе-
нотипом. 
Теоретичною передумовою селекції на підви-

щення м’ясності та покращання якості свинини є 
значна мінливість, високий рівень успадкування 
ознак, що характеризують м’ясні якості свинини, 
а також їх тісний взаємозв’язок (8). 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. Від-
годівельні та забійні якості порід свиней, що роз-
водяться в Україні, вивчені досить широко (2-4). 
Відгодівельні якості тварин значною мірою 

визначають ефективність виробництва свинини. 
Ці ознаки є генетично обумовленими і характе-
ризуються такими основними показниками: ви-
трати корму на 1 кг приросту, середньодобовим 
приростом за період відгодівлі та віком досяг-
нення живої маси 100 кг. Як свідчать результати 
дослідів вітчизняних і зарубіжних авторів, на 
якісний склад м’яса і сала в туші впливає ціла 
низка факторів, як генетичних (порода, пород-
ність), так і паратипових (вік і стать тварини, 
жива маса, умови годівлі та утримання) (4). 
Дослідженнями окремих вчених встановлено, 

що м’ясні якості свиней не проявляють ефекту 
гетерозису, успадковуються проміжно і не зале-
жать від напрямку продуктивності порід, типів, 
ліній, що використовуються в схрещуванні (4). 

Деякі автори стверджують, 
що основні м’ясні якості 
свиней на 60-80% визначе-
ні впливом батьків і їх по-
єднаністю, але не мають 

проміжного характеру успадкування (1). 
М’ясні якості мають високий рівень успадку-

вання (h2), що складає для довжини туші 39%; пло-
щі «м’язового вічка» – 48%; товщини шпику – 
50%. Ця особливість сприяє покращенню м’ясних 
якостей свиней селекційними методами. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою досліджень було вивчення відгодіве-
льних якостей потомства кнурів, які попередньо 
оцінювалися за власною продуктивністю і про-
ранжовані за категоріями: поліпшувачі (ВБ+), 
нейтральні (ВБх), погіршувачі (ВБ-). Свинома-
ток відбирали за показниками середнього рівня 
продуктивності (ВБх), із двома й більше опоро-
сами, не спорідненими між собою і по відно-
шенню до кнурів. У досліді було задіяно три 
групи по 10 свиноматок і 3 кнури в кожній. Суть 
методу полягала в проведенні відгодівлі потомс-
тва кнурів і свиноматок у порівнюваних і конт-
рольованих умовах із послідуючим забоєм час-
тини відгодованих свиней та визначення якості 
одержаних туш. Робота проводилася в умовах 
приватної агрофірми "Україна" Великобагачан-
ського району Полтавської області на свиномат-
ках і кнурах великої білої породи. За контрольну 
групу було взято поєднання ♀ВБх-♂ВБх, де 
кнури і свиноматки відносилися до середнього 
рівня продуктивності. Для постановки на відго-
дівлю відбирали не менше 16 поросят від одного 
кнура. Комплектування груп потомків одного 
кнура проводили не менше, ніж із чотирьох 
гнізд. Обліковий період при оцінці відгодівель-
них якостей розпочинали по досягненню підсви-
нками маси 30 кг. Вік на початок облікового пе-
ріоду не перевищував 90 днів. Закінчували від-
годівлю по досягненню кожним підсвинком ма-
си 100 кг (7). При оцінці відгодівельних і 
м’ясних якостей враховували середньодобовий 
приріст; вік досягнення маси 100 кг; витрати 

__________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Березовський М.Д. 

Встановлено, що використання кнурів-
плідників, оцінених за власною продуктивніс-
тю і віднесених до рангу поліпшувачів, пози-
тивно впливає на підвищення відгодівельних 

та м’ясних якостей потомства. 
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Відгодівельні та м'ясні якості піддослідних тварин 
Відгодівельні якості М'ясні якості Поєднан-

ня гено-
типів 

П
ок
аз
ни
ки

 

Гр
уп
и 

♀ ♂ 

Середньо-
добовий 
приріст, г 

Вік досяг-
нення живої 
маси 100 кг, 

днів 

Оплата 
корму, 
к. од. 

Довжина 
напівту-
ші, см 

Товщина 
шпику на 
рівні  

VI-VII 
ребра, см 

Площа 
«м'язово-
го вічка», 

см² 

Індекс 
відгоді-
вельних 
якостей 

M  ВБх ВБх 682,48 205,28* 4,18 95,18 3,18 30,25 133,71 
m± 1   11,91 1,88 0,062 1,1 0,19 2,2  
δ    87,72 13,88 0,43 3,81 0,68 7,64  

Cv    12,85 6,76 10,3 4,01 21,66 18,99  
M  ВБх ВБ+ 748,18*** 198,67 3,87 96,4 2,78 36,6* 166,2 
m± 2   10,86 1,85 0,037 1,08 0,087 1,84  
δ    71,24 12,14 0,24 3,75 0,304 6,37  

Cv    9,52 6,11 6,28 3,89 10,92 17,41  
M  ВБх ВБ 669,6 203,35 4,2 94,5 3,48 31,87 118,17 
m± 3   13,23 1,89 0,058 1,72 0,308 2  
δ    78,27 11,18 0,34 4,23 0,754 4,91  

Cv    11,69 5,5 8,24 4,47 16,83 11,74  
* – Р<0,05; *** – Р<0,001. 
 

корму; індекс відгодівельних і м’ясних якостей, 
який визначали за формулою: 

I‗=100+(242k¯)-(4,13L‗), де 
І – індекс оцінки відгодівельних якостей; 
k – середньодобовий приріст, кг; 
L – товщина шпику, мм; 
242; 4,13 – константи. 
Результати досліджень. За даними аналізу 

відгодівельних якостей поєднань кнурів різних 
категорій і свиноматок середнього рівня продук-
тивності (див. табл.) встановлено, що середньо-
добовий приріст живої маси за період відгодівлі 
був найвищий у тварин II групи і становив 
748,18 грам, що на 66 грам більше, ніж в контро-
льній (Р<0,001). Відповідно і живу масу 100 кі-
лограм тварини II групи набрали на 7 днів рані-
ше від тварин I групи – за 198 днів. Тварини I 
групи досягали передзабійної маси за 205 днів 

відповідно (Р<0,05), при цьому тварини II групи 
витрачали 3,87 к. од., а тварини I групи 4,18 
к. од. Тварини III групи мали 669,6 грам серед-
ньодобового приросту, досягали маси 100 кіло-
грам за 203 дні, при цьому витрачали 4,20 к. од. 
Використання кнурів-поліпшувачів позитивно 
вплинуло і на м’ясні якості. Тварини II групи 
мали найбільшу довжину туш і найтонший шпик 
на рівні VI-VII ребра, а площа «м’язового вічка» 
становила 36,6 см² (Р<0,05), що на 6 см² більше, 
ніж у I-ій групі, і на 5 см², ніж у III. 
Висновки. Використання кнурів-плідників, 

оцінених за власною продуктивністю і віднесе-
них до категорії поліпшувачів, сприяє підви-
щенню відгодівельних і м’ясних якостей (за аб-
солютними показниками від 98,1 до 109,6%, а 
також за величиною індексу на 24,3%). 
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО КРИСТАЛІЗОВАНОГО  
ПЕПСИНУ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕРЕВАРЮВАННЯ ПРОБ М’ЯЗІВ  

У ШТУЧНОМУ ШЛУНКОВОМУ СОЦІ 
Постановка проблеми. 

Трихінельоз – це захворю-
вання, яке досить широко 
розповсюджене як в усьо-
му світі, так і на території України. Трихінельо-
зом уражаються дикі, синатропні, домашні тва-
рини і люди. Одним з ефективних методів по-
смертної діагностики трихінельозу є метод пере-
варювання проб м’язів у штучному шлунковому 
соці, який дозволяє виявити уражену тварину 
навіть за слабкого ступеня інвазії. Ефективність 
даної методики складає 85-90% (1 личинка в 
100 г м’язів). Метод переварювання є диферен-
ційною методикою і використовується в практи-
чній діяльності вже досить тривалий час. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Вперше зазначена методика була запропонована 
В.Н. Рансом у 1916 р., який використав штучний 
шлунковий сік (0,25% пепсину та 1% розчин 
НСl). Сутність методу полягає в розчиненні 
м’язових волокон, капсули та різних включень і 
виявленні при мікроскопічному дослідженні 
безкапсульних личинок трихінел (5).  
Методика переварювання проб м’язів у штуч-

ному шлунковому соці вже неодноразово удоско-
налювалася, однак одними з головних елементів 
залишаються песин і соляна кислота (2-4, 7-8).  
Пепсин (Pepsinum) – порошок білого або жов-

туватого кольору, добре розчинний у воді, який 
отримують із слизової оболонки шлунка свиней. 
Пепсин є продуктом діяльності шлункових пере-
травних залоз; під його впливом інтенсивно про-
ходить розклад білків до поліпептидів і амінокис-
лот. Активність пепсину підвищується при взає-
модії з соляною кислотою, яка перетворює неак-
тивний пепсиноген у пепсин, тим самим підви-
щуючи перетравні властивості шлункового соку. 
Групою авторів на чолі з доктором ветеринар-

них наук, професором кафедри паразитології 
БДАУ Ю.Г. Артеменко було поставлено питання 
про розробку біохімічним методом у лаборатор-
них умовах модернізованого кристалічного 

пепсину, який за своїми 
фізико-хімічними власти-
востями створив відповід-
ні умови для проведення 

переварювання проб м’язів у штучному шлунко-
вому соці без застосування соляної кислоти. 
Метою наших досліджень було визначення 

ефективності модифікованого кристалізованого 
пепсину при проведенні переварювання проб 
м’язів у штучному шлунковому соку, шляхом 
підрахунку личинок та оцінки їх морфологічного 
стану при мікроскопічних дослідженнях. 
Матеріали і методи досліджень. Визначення 

ефективності пепсину модифікованого отримано 
шляхом біохімічного синтезу з кристалізованого 
пепсину, який використовують при проведенні 
переварювання проб м’язів у штучному шлунко-
вому соці. Для дослідження були відібрані зраз-
ки проб м’язів (масетери та міжреберні) від до-
машніх свиней, щурів, вепрів, вовків, лисиць, 
собак, котів, коней, птиці, борсуків. Зразки були 
звільнені від жиру та фасцій і подрібнені за до-
помогою ножиць до 0,2-0,3 мм. До кожної з на-
важок (10 штук) були внесені по 10 личинок 
Trichinella spiralis, п’ять з яких були на стадії 
скручення – 16-18 день ураження (рис. 1), а сфо-
рмована капсула (рис. 2). 
Переварювання та мікроскопічні дослідження 

кожної наважки проводили окремо. У стакан із 
плоским дном ємністю 2000 см3 вносили теплу 
водопровідну воду об’ємом 1000 см3, при пере-
мішуванні додавали модифікований пепсин. Пі-
сля цього вносили 50 г інвазованого фаршу та 
ставили на магнітну мішалку з підігрівом при 
температурі (45±1)°С на 30 хвилин. 
Отриманий перевар фільтрували через сито з 

діаметром вічок 300-400 мкм у розподільчу гру-
шеподібну воронку. Фільтрат відстоювали про-
тягом 30 хвилин, після чого відбирали 40 см3 
осаду у мірний стаканчик і витримували експо-
зицію протягом 10 хвилин. Обережно, за допо-
могою піпетки, відбирали 30 см3 надосадової 
рідини. Осад виливали у бактеріологічну чашку і 

________________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук, професор Галат В.Ф. 

Проведено випробувальні дослідження пепсину 
модифікованого кристалізованого методом 
переварювання проб м’язів у штучному шлун-
ковому соці при діагностиці трихінельозу. 
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Рис. 1. Початок скручування личинки  Рис. 2. Сформована капсула 

 
Рис. 3 Личинки трихінел після 

переварювання 
досліджували під малим збільшенням мікроско-
па (8×10).  
Результати досліджень. Пепсин модифікова-

ний кристалізований, отриманий біохімічним 
шляхом, розчинявся у теплій водопровідній  воді 

відразу після внесення протягом однієї хвилини, 
що свідчить про його відмінні якості. Перевар – 
у залежності від м’яса певного виду тварин – 
набував від солом’яного до світлокоричневого 
відтінку зі специфічним запахом перевару. Про-
фільтрувавши перевари через капронове сито з 
діаметром вічок 400 мкм, згідно з ГОСТ 4403 
залишків м’язевих волокон на ситі практично не 
спостерігалося.  
При мікроскопії осаду в кожному з випадків 

було виявлено по 10 личинок трихінел без кап-
сул і пошкоджень морфологічної структури. 
Висновок: Пепсин модифікований, кристалі-

зований, отриманий біохімічним шляхом у лабо-
раторних умовах, показав свої відмінні якості, 
що свідчить про те, що він повністю відповідає 
вимогам, необхідним для проведення переварю-
вання проб м’язів у штучному шлунковому соці. 
Дана розробка значно скоротила витрати часу на 
підготовку до проведення дослідження, зробила 
його більш безпечним та простим для лаборатор-
них фахівців ветеринарної медицини, які постій-
но проводять даний вид дослідження. Найголов-
ніше ж те, що за рахунок своїх покращених вла-
стивостей при проведенні дослідження не потрі-
бно використовувати соляну кислоту.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РАФЕНЗОЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ  
НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ  

ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ ЗМІШАНИХ ПАРАЗИТОЗАХ 
Постановка проблеми. 

На сучасному етапі веден-
ня тваринництва головни-
ми завданнями лікарів ве-
теринарної медицини залишаються своєчасна 
діагностика, лікування хворих тварин та профі-
лактика захворювань. Діагностувати паразитарні 
хвороби за клінічними ознаками досить важко, 
особливо за низької інтенсивності інвазії та  од-
ночасного паразитування в організмі декількох 
збудників. Повідомленнями різних учених під-
тверджується поширення поліінвазій у великої 
рогатої худоби. Це змушує продовжувати пошук 
та випробування ефективних і безпечних лікува-
льних засобів.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. За 
останній час з’явилося досить багато публікацій, 
які доводять поширення змішаних інвазій у ве-
ликої рогатої худоби. В Україні зареєстровані 
випадки одночасного ураження корів сетаріями, 
дикроцеліями, кишковими стронгілятами та ей-
меріями (3). Білоруські дослідники доводять, що 
близько 20,0% молочного поголів’я країни ура-
жені кількома видами збудників паразитозів (6). 
Вчені Росії також повідомляють про зростання 
економічних збитків від недоотримання продук-
ції та загибелі хворих на гельмінтози тварин (1).  
Отже, питання пошуку ефективних протипа-

разитарних засобів залишається актуальним.  
Метою наших досліджень було вивчити ефе-

ктивність рафензолу при ураженні великої рога-
тої худоби сетаріями, дикроцеліями і стронгіля-
тами органів травлення та дослідити вплив цього 
препарату на біохімічні показники сироватки 
крові тварин.  
Матеріали та методи дослідження. Дослі-

дження проводили на коровах трьох-
чотирьохрічного віку в господарстві ТОВ "Баляс-
не" Диканьського району Полтавської області. 
Для діагностики сетаріозу користувалися удоско-
наленим гемоларвоскопічним методом Попової (у 

модифікції Бундіної, 1997). 
У подальшому від тварин, 
уражених сетаріями, від-
бирали проби фекалій для 

овоскопічних досліджень стандартизованим ме-
тодом послідовних промивань та за Котельнико-
вим – Хреновим із нітратом амонію. Після цього 
тварин розподілили на дві групи по п’ять голів у 
кожній: коровам першої групи внутрішньо давали 
рафензол – одноразово в дозі 1 мл/10 кг маси тіла, 
тварини другої групи препаратів не отримували. 
Проби фекалій від тварин досліджували через 5, 
15 і 45 днів після дегельмінтизації. Біохімічні по-
казники крові тварин досліджували до лікування 
та через 5 і 15 днів після введення препарату за 
стандартизованими методиками (2; 4). У ці ж 
строки досліджували корів контрольної групи. В 
сироватці крові визначали вміст загального білка 
за біуретовою реакцією, вміст білкових фракцій – 
із калієм фосфорнокислим однозаміщеним, β-
ліпопротеїдів – за методом Бурштейна-Самай, 
вміст холестерину – методом Ілька, рівень біліру-
біну – методом Ієндрашика за діазореакцією, кре-
атиніну – по кольоровій реакції Яффе, сечовини – 
за кольоровою реакцією з диацетилмонооксимом, 
вміст залишкового азоту – з реактивом Несслера, 
рівень серомукоїдів – методом турбідіметрії, С-
реактивного білка – методом преципітації, зага-
льного кальцію – з ортокрезолфталеїнкомплексо-
ном. Активність аспартатамінотрансферази (АСТ) 
й аланінамінотрансферази (АЛТ) визначали дині-
трофенілгідразиновим методом, тимолову пробу 
проводили турбідіметрично в трансмалеатному 
буфері. 
Результати досліджень. Гемоларвоскопічни-

ми дослідженями до застосування препаратів у 
всіх тварин реєстрували сетаріозну інвазію, ін-
тенсивність якої у корів першої групи складала 
12,6±1,077, у другої – 22,0±3,68 мікросетарій в 
1 мл периферичної крові. При копроовоскопіч-
ному дослідженні виявили, що у деяких тварин 
паразитували дикроцелії та стронгіляти органів

___________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук, професор Дахно І.С. 

Вивчена терапевтична ефективність рафен-
золу при змішаних паразитозах великої рога-
тої худоби та вплив препарату на біохімічні 

показники сироватки крові тварин.  
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1. Ефективність рафензолу при гельмінтозах корів 
Інтенсивність інвазії 

сетаріозної, екз./лич. 
у 1 мл крові 

дикроцеліозної, 
екз./яєць  

у 1 г фекалій 

стронгілятозної (органів 
травлення), екз./яєць у кра-
плі флотаційної рідини 

Дослідження тварин 

дослід контроль дослід контроль дослід контроль 
До дегельмінтизації 12,6±1,08 22,0±3,68 1,2±0,96 1,26±0,58 1,0±0,63 1,6±0,50 
Через 5 днів після 
дегельмінтизації 23,2±6,67 22,4±3,62 0,8±0,58 1,46±0,67 0 1,66±0,49 

Через 15 днів після 
дегельмінтизації 24,8±6,43 23,0±3,74 0,2±0,20 1,6±0,67 0 1,72±0,48 

Через 45 днів після 
дегельмінтизації 29,4±5,88 26,0±3,27 0 1,92±0,89 0 1,84±0,54 

 

травлення. У тварин першої групи інтенсивність 
дикроцеліозної інвазії становила 1,2±0,96 екз. 
яєць в 1г фекалій, стронгілятозної – 1,0±0,63 екз. 
яєць у краплі досліджуваної рідини, у контроль-
ній групі – 1,26±0,58 та 1,6±0,5 екз. яєць, відпо-
відно (табл. 1).  
Дані таблиці свідчать: у корів дослідної групи 

після застосування рафензолу інтенсивність сета-
ріозної інвазії зростала і на 5 день становила 
23,2±6,67; на 15-й день – 24,8±6,43; на 45-й день 
досягла 29,4±5,88 екз. личинок в 1 мл крові. Що-
до інших паразитозів, то на п’ятий день після лі-
кування тварин у пробах фекалій ми виявляли 
лише яйця дикроцелій: інтенсивність інвазії скла-
дала 0,8±0,58 яєць в 1 г фекалій. На 15-й день кі-
лькість їх зменшилася до 0,2±0,2 екз./1г, а через 
45 днів після дегельмінтизації яєць дикроцелій у 
пробах фекалій не знаходили, в той час як у тва-
рин контрольної групи інтенсивність гельмінтоз-
ної інвазії, навпаки, поступово зростала.  
На початку досліду в сироватці крові хворих 

тварин ми відмічали знижений вміст заліза, 
кальцію, залишкового азоту, сечовини та 
β-ліпопротеїдів і підвищений вміст білірубіну. 
Крім того, рівень загального білка у хворих тва-
рин знаходився на нижній фізіологічній межі, а 
активність ферментів значно її перевищувала. 
Тобто, у тварин спостерігалося порушення обмі-
ну білків, пігментів, мікро- та макроелементів, 
що частіше відбувається при хронічних захво-
рюваннях та ураженні печінки і нирок. Про па-
тологічні явища в організмі хворих тварин свід-
чили також позитивна тимолова проба та поява в 
сироватці крові С-реактивного білка (СРБ).  
У тварин дослідної групи на 5-й день після 

введення препарату спостерігали зростання рів-
ня загального білка до 77,6±2,48 г/л, що відбуло-
ся, головним чином, за рахунок підвищення вмі-
сту глобулінових фракцій. Вміст β-ліпопротеїдів, 
заліза і загального кальцію були вищими від фі-

зіологічної межі, а рівень сечовини, СРБ та акти-
вність ферментів залишилися без помітних змін. 
Проте у хворих тварин зменшилася кількість 
серомукоїдів і креатиніну. Доволі високим за-
лишився рівень білірубіну – 19,14±0,972 
мкмоль/л при нормі 10,3 мкмоль/л. Паразиту-
вання дикроцелій викликало токсичне ураження 
гепатоцитів та порушення роботи печінки. Нор-
малізація таких показників як вміст загального 
білка, загального кальцію та заліза, на нашу ду-
мку, відбулася за рахунок елімінації кишкових 
стронгілят і впливу імуностимулятора, який вхо-
дить до складу рафензолу (табл. 2).  
Однак, рівень загального білка та співвідно-

шення білкових фракцій у сироватці крові дослі-
дних тварин на 15-й день після лікування повер-
нулися до попереднього рівня. Кількість β-
ліпопротеїдів та креатиніну зменшилася до 
1,33±0,05 г/л та 54,6±2,08 мкмоль/л, відповідно. 
Вміст загального кальцію та заліза також пере-
тнули мінімальну фізіологічну межу і становили 
2,14±0,18 ммоль/л та 12,14±0,92 мкмоль/л. Актив-
ність ферментів АЛТ і АСТ на 15-ту добу після 
лікування підвищилась і становила 57,02±1,89 
Од/л та 29,15±1,80 Од/л. У цей період у межах 
фізіологічної норми знаходилися лише показни-
ки вмісту холестерину (3,27±0,44 ммоль/л) і за-
лишкового азоту (18,6±0,81 ммоль/л), а рівень 
СРБ був найнижчим за весь період дослідження 
(1,2±0,2 мм). Погіршення загального стану до-
слідних тварин, про що свідчать показники си-
роватки крові, на нашу думку, пов’язане зі зрос-
танням інтенсивності сетаріозної інвазії й зни-
женням стимулюючої дії рафензолу.  
За період досліду у тварин контрольної групи 

спостерігали зниження рівня загального білка до 
70,49±1,12 г/л і підвищення вмісту білірубіну та 
активності цитолітичних ферментів. Коливання 
вмісту сечовини, креатиніну, залишкового азоту, 
β-ліпопротеїдів та холестерину не виходили за 
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2. Біохімічні показники сироватки крові тварин 

До лікування Через 5 днів  
після лікування 

Через 15 днів  
після лікування Показники 

дослід контроль дослід контроль дослід контроль 
Загальний білок, г/л 72,8±2,0 71,6±1,83 77,6±2,48 71,6±1,83 72,8±2,15 70,49±1,12

Альбуміни, % 61,36±1,54 58,28±1,01 61,26±0,88 59,18±0,97 60,16±1,01 58,61±0,99
α- глобуліни, % 13,72±1,24 13,28±0,98 14,14±0,38 13,32±0,97 16,32±0,73 12,99±0,09
β – глобуліни,% 9,92±0,86 11,48±0,49 10,84±0,71 11,26±0,43 9,96±0,96 11,82±0,26
γ- глобуліни, % 15,0±0,95 16,96±0,75 13,76±0,97 16,24±0,65 13,56±0,75 17,16±0,59
Коефіцієнт А/Г 1,60±0,11 1,29±0,03 1,58±0,06 1,36±0,05 1,51±0,06 1,31±0,03 

β – ліпопротеїди, г/л 1,53±0,16 2,00±0,24 1,82±0,23 2,07±0,23 1,33±0,05 2,14±0,18 
Холестерин, ммоль/л 3,11±0,24 2,96±0,48 3,21±0,27 3,04±0,45 3,27±0,44 2,54±0,14 

Білірубін заг., мкмоль/л 20,52±1,62 16,84±0,68 19,14±0,97 18,36±1,32 19,06±0,82 16,63±0,50
Білірубін пр., мкмоль/л 7,46±0,72 5,06±0,25 6,34±0,60 6,08±0,90 6,50±0,71 5,27±0,33 
Білірубін непр., мкмоль/л 13,06±1,24 11,78±0,58 13,4±0,56 12,28±0,63 12,66±0,28 11,36±0,18

АЛТ, Од/л 55,91±2,20 45,83±2,25 54,63±1,35 47,88±1,61 57,01±1,89 46,97±2,07
АСТ, Од/л 26,35±1,34 23,28±0,90 26,95±0,90 30,73±1,41 29,15±1,80 30,18±2,42

Тимолова проба, од. 3,4±0,37 2,6±0,24 3,1±0,19 2,4±0,24 3,6±0,19 2,48±0,22 
Сечовина, ммоль/л 2,27±0,63 4,03±0,65 2,78±0,35 4,11±0,65 2,8±0,28 4,55±0,32 
Креатинін, мкмоль/л 77,2±2,84 75,2±3,20 51,4±8,19 73,2±2,65 54,6±2,09 67,0±8,49 

Залишковий азот,ммоль/л 16,0±2,70 22,0±2,19 18,4±1,03 22,6±2,27 18,6±0,81 22,65±1,89
Серомукоїд, у. о. 0,18±0,01 0,18±0,01 0,17±0,02 0,20±0,02 0,19±0,02 0,17±0,01 
Загальний кальцій, 

ммоль/л 2,01±0,14 2,05±0,17 2,27±0,05 1,99±0,14 2,14±0,18 2,14±0,13 

Залізо, мкмоль/л 15,56±0,96 11,16±0,39 18,12±1,74 10,98±0,38 12,14±0,92 11,48±0,07
СРБ, мм 2,0±0 1,8±0,2 1,2±0,3 2,0±0,3 1,2±0,2 2,2±0,2 

 

фізіологічні межі, а кількість СРБ на 15-й день 
після лікування досягла максимуму – 2,2±0,2 мм. 
Усе це свідчило про погіршення стану хворих 
тварин, прискорення деструктивних процесів у 
внутрішніх органах внаслідок зростання пато-
генного впливу гельмінтів.  
Таким чином, результати проведених дослі-

джень свідчать, що рафензол виявився ефектив-
ним при лікуванні тварин, хворих на дикроцелі-
оз та стронгілятози органів травлення, і неефек-
тивним – у боротьбі з сетаріозом великої рогатої 
худоби. Введення цього препарату викликає 
тимчасове підвищення вмісту загального білка, 
β-ліпопротеїдів, холестерину, сечовини, загаль-

ного кальцію та заліза до фізіологічної норми. 
Однак, в організмі хворих на сетаріоз тварин, 
навіть після звільнення від дикроцелій і стронгі-
лят, на 15-й день після проведеного лікування 
біохімічні показники сироватки крові не досяга-
ли фізіологічної норми. 
Висновки: 1. Рафензол виявився неефективним 

у боротьбі з сетаріозом великої рогатої худоби.  
2. Екстенс- та інтенсефективність рафензолу 

при лікуванні великої рогатої худоби хворої на 
дикроцеліоз та стронгілятози органів травлення 
становить 100%.  

3. Застосування рафензолу per os не спричиняє 
суттєвих змін біохімічних показників крові.  
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ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА  
КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР НА РЕҐІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Постановка проблеми. 
Питання формування рин-
ку зерна круп’яних куль-
тур і продуктів їх перероб-
ки базуються на основі 
вивчення та узагальнення 
теоретичних положень, 
комплексного аналізу су-
часного стану виробництва 
й збуту, визначення основ-
них напрямів його функці-
онування. Їх успішне вирішення залежить від до-
слідження факторів, які зумовлюють підвищення 
роботи зернопродуктового підкомплексу. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Науково-методологічні питання ефективності 
зернового виробництва, проблеми теорії й прак-
тики інтенсифікації галузі висвітлені в працях 
С.С. Бакая, В.І. Бойка, О.А. Бугуцького, М.Г. Ло-
баса, І.І. Лукінова, В.П. Мертенса, О.М. Они-
щенка, П.М. Рибалкіна, П.Т. Саблука, А.І. Степа-
нова, О.О. Сторожука, М.І. Щура. Вагомий вне-
сок у наукову розробку питань організації та 
розвитку аграрного ринку, в тому числі форму-
вання ринку зерна, зробили Б.В. Гунський, 
Ю.С. Коваленко, З.П. Ніколаєва, В.П. Ситник, 
Л.М. Худолій, О.М. Шпичак та інші.  
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Нові тенденції у трансформації економічного 
середовища зумовлюють необхідність наукових 
досліджень, спрямованих на вивчення питань 
реґіональних особливостей ефективності вироб-
ництва у зерновому підкомплексі та формування 
ринку зернопродукції. Зернове виробництво за-
ймає провідне місце в структурі аграрного сек-
тора економіки України. Значне скорочення його 
обсягів упродовж останніх років пояснюється 
негативним впливом комплексу організаційно-
економічних та техніко-технологічних чинників. 
Недостатній рівень ефективності, стабільності та 
конкурентоспроможності зерновиробництва 
створює перешкоди на шляху формування пов-

нокровного внутрішнього 
ринку зерна та продуктів 
його переробки, унемож-
ливлює розширення участі 
України на зовнішніх рин-
ках. 
За умов сприятливого 
природно-економічного 

потенціалу Полтавської 
області та зростаючого 
значення зернового госпо-

дарства для економіки сільськогосподарських 
товаровиробників і реґіону в цілому, галузь про-
довжує залишатися у стані стагнації як за кількі-
сними, так і за якісними показниками розвитку. 
Поглиблюються диспропорції у співвідношенні 
попиту і пропозиції на ринку зерна. 
Результати досліджень. Відомо, що поняття 

“ринок” – це одна з поширених категорій як в 
економічній теорії, так і в господарській практи-
ці. Воно набуває різних значень як у залежності 
від заходів ускладнення економічного середо-
вища, так і ступеня глибини його вивчення. 
Під поняттям “круп’яний ринок” слід розумі-

ти сукупність обмінних операцій, за допомогою 
яких регулюються господарські взаємовідносини 
і проводиться купівля-продаж зерна та продуктів 
його переробки. Проте не можна розглядати 
круп’яний ринок лише як економічну категорію, 
що вивчає обмін у натуральній формі. Обмін – 
це проміжна стадія між виробництвом і спожи-
ванням. Оскільки ринок розглядається як уза-
гальнююче поняття, що характеризує тип функ-
ціонування економіки і формування господарсь-
ких зв’язків, то дане визначення можна застосу-
вати і до круп’яного ринку. Тому круп’яний ри-
нок являє собою такий тип функціонування зер-
нового господарства, при якому ринкові відно-
сини не обмежуються сферою обміну, а вклю-
чають у себе всі товарно-грошові відносини, що 
реґулюють виробництво, збут і споживання зер-
на, формуючи господарські зв’язки між 
суб’єктами круп’яного ринку. 

_________________ 
*Керівник – доктор економічних наук, професор Опря А.Т.  

Формування ринку зерна круп’яних культур 
вимагає врахування не тільки природно-

економічних факторів, а й відповідного рівня 
розвитку ринку певного реґіону. Особливої 
актуальності набуває методологічне обґрун-
тування і практичне застосування економіч-

них важелів формування ринку зерна 
круп’яних культур, виявлення закономірнос-
тей і тенденцій виробництва, вивчення перс-
пектив та напрямів його ефективного функ-

ціонування. 
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Створення круп’яного ринку на реґіональному 
рівні означає перехід до якісно нового стану 
круп’яного господарства. Проте орієнтація 
останнього господарства на ринкові відносини 
(як засіб автоматичного вирішення всіх його 
проблем) у найближчі роки не зможе радикально 
змінити стан справ у виробництві, збуті та вико-
ристані зерна, оскільки допоки що в регіонах 
повністю не сформована база. Формування 
круп’яного ринку – це об’єктивний процес, який 
ґрунтується на законах товарного виробництва, 
що проявляють свою дію через ринковий меха-
нізм. 
Оскільки ринок регулюється об’єктивними 

економічними законами, то формування 
круп’яного ринку можливе за наступних основ-
них умовах: 

- існування значної кількості форм власності 
та господарювання в усіх галузях зернопродук-
тового підкомплексу, ліквідація монополізму, 
наявність високого рівня зовнішньої і внутрі-
шньої конкуренції; 

- здійснення господарської діяльності суб’єк-
тами круп’яного ринку на основі підприємства і 
вільного переміщення капіталу та матеріальних 
ресурсів. 
Відсутність навиків ведення круп’яного гос-

подарства в ринкових умовах, низький рівень її 
виробничої й, особливо, ринкової інфраструктур, 
специфіка розвитку круп’яного господарства і 
чимало інших факторів впливатимуть на форму-
вання та функціонування круп’яного ринку. 
Ринкові відносини передбачають, що розвиток 

круп’яного господарства регулюється переважно 
економічними методами. Це дозволить підвищи-
ти зацікавленість виробника у збільшені вироб-
ництва зерна необхідного асортименту та якості, 
створити систему регулювання раціонального 
попиту її пропозиції і, в кінцевому рахунку, ви-
рішити існуючу впродовж десятиріч зернову 
проблему. 
Формування круп’яного ринку як на реґіона-

льному рівні, так і України в цілому, передбачає 
передусім розвиток горизонтальних зв’язків, що 
базуються на ринковій інфраструктурі, яка до-
зволяє підтримувати і, відповідно, регулювати 
ринкові відносини в круп’яному господарстві. В 
зв’язку з цим виникає необхідність розвитку но-
вих елементів ринкової інфраструктури з надан-
ням їм необхідної правової та економічної сили. 
Із переходом до ринкових відносин повинен змі-
нитися зміст цінової політики і функціонування 
цінового механізму в агропромисловому ком-
плексі в цілому й круп’яному господарстві зок-

рема. Ціни повинні відображати суспільно необ-
хідні затрати праці й тісно взаємодіяти із систе-
мою позацінових ричагів регулювання 
круп’яного ринку, включати державні заходи по 
неухильно стійкому розвитку круп’яного госпо-
дарства і ґарантованому забезпеченню зерном 
споживачів. 
Для формування ринкових відносин на реґіо-

нальному рівні ціноутворення потрібен перехід 
від адміністративних, централізовано встановле-
них цін на зерно, до гнучкого ринкового механі-
зму ціноутворення, який враховує попит і пропо-
зицію й направлений на підтримку цінової рів-
новаги між ними. Це передбачає наявність рин-
кової системи цін, здатної ефективно обслугову-
вати виробництво на попит споживача. Хоча в 
більшості країн із високорозвинутим круп’яним 
господарством ціни на зерно реґулюються дер-
жавою, проте вільне ціноутворення на 
круп’яному ринку є необхідним елементом його 
функціонування. 
Ринок круп’яних культур має свою специфіку, 

пов’язану з залежністю пропозиції від погодних 
умов, які обмежують можливості контролю з 
боку сільськогосподарського товаровиробника 
за кількістю та якістю продукції. Крім того, для 
вітчизняного зернового ринку характерно те, що 
його становлення відбувається в умовах дефіци-
ту зерна гречки і проса. Ця особливість надає 
суттєву перевагу виробникам зерна круп’яних 
культур, порівняно з виробниками інших галузей 
сільського господарства. До певної міри ця осо-
бливість компенсує попередню, яка впливає на 
умови виробництва та збуту продукції. Вироб-
ник круп’яних культур, проявляючи гнучкість у 
своїй діяльності, може використати цю перевагу 
зі значною ефективністю. Практика свідчить: 
найбільш стійким є диверсифіковане сільського-
сподарське виробництво, при якому в межах од-
ного господарства розвиваються декілька, не 
пов’язаних між собою технологічно, видів про-
дукції. Особливістю ринку круп’яних культур є 
те, що він регулюється не самостійно, а в межах 
управління всього агропромислового комплексу 
(3, 5). 
Як відомо з досвіду зарубіжних країн, ринок 

круп’яних культур формує держава. В умовах 
ринкової економіки державне реґулювання рин-
ку зерна потрібно здійснювати з урахуванням 
інтересів держави, виробників і споживачів. При 
цьому органи державного управління повинні 
створити для товаровиробників такі умови, які б 
дозволяли їм виробляти зерно в певному об’ємі 
та асортименті, а споживачам – забезпечити не-
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обхідний об’єм споживання у відповідності з їх 
платоспроможністю. Певний крок у цьому на-
прямку вже зроблено: в 1996 році було створено 
Державну акціонерну компанію (ДАК) “Хліб 
України”. Компанія працює як комерційна госп-
розрахункова структура. Її основною функцією є 
підтримка вітчизняних зерновиробників. Однак 
не зважаючи на всі прийняті в останні роки за-
конодавчі акти, які б сприяли становленню віт-
чизняного ринку зерна як самостійної економіч-
ної системи, його розвиток відбувається стихій-
но, без достатнього прогнозування наслідків 
прийнятих рішень (1, 5). Тому сучасний рівень 
вітчизняного ринку круп’яних культур розвива-
ється недостатньо. Він формується в умовах по-
мітного дефіциту окремих видів продукції; три-
ває зменшення валових зборів окремих видів 
сільськогосподарських культур. 
Реґулювання ринку зерна гречки і проса на 

державному рівні слід здійснювати за наступни-
ми напрямами: 

- реґулювання об’ємів виробництва і збуту зе-
рна;  

- розвиток виробничої інфраструктури ринку 
круп’яних культур шляхом створення нових 
структур та перепрофілювання діючих (1, 4). 
Висновки. Вивчення сутності ринку 

круп’яних культур у наукових працях показує, 

що однозначності його трактування ще недосяг-
нуто. В результаті систематизації різних точок 
зору, автор дійшов висновку, що круп’яний ри-
нок – це сукупність обмінних операцій, за допо-
могою яких реґулюються господарські взаємо-
відносини і проводиться купівля-продаж зерна 
та продуктів його переробки. 
Створення умов для функціонування 

круп’яного ринку вимагатиме використання 
комплексу заходів, що реґулюють процес пере-
ходу на ринкові відносини й одночасно дозво-
ляють формувати та розвивати ринок із власти-
вими йому елементами: свободою підприємниц-
тва, правом виробника розпоряджатися своєю 
продукцією і доходами, конкуренцією, ліквідаці-
єю монополізму, ціноутворенням залежно від 
попиту та пропозиції тощо. 
У сучасних умовах ринок круп’яних культур 

виступає як об’єктивна необхідність, що дозво-
ляє покращати забезпеченість країни зерном за 
рахунок власного виробництва, підвищити його 
ефективність. Проте орієнтація круп’яного гос-
подарства на ринкові відносини, як засіб автома-
тичного вирішення всіх його проблем, у най-
ближчі роки не зможе радикально змінити стан 
справ у виробництві, збуті та використанні зер-
на, оскільки ще до кінця не сформована законо-
давча і нормативна бази. 
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ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ В УКРАЇНІ,  
ЇЇ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Постановка проблеми. 
Сучасні умови в Україні 
характеризуються різно-
манітністю форм існую-
чих аграрних підприємств. Багаторічний досвід 
розвинутих країн світу показує, що досить важ-
лива роль у підвищенні продуктивності сільсь-
кого господарства належить системі кооперації. 
Україна, обравши кардинальне реформування 
аграрного сектору економіки на засадах приват-
ної власності на землю та майно, повинна пов-
ною мірою скористатися перевагами кооперати-
вного шляху розвитку сільського господарства. 
Сільськогосподарська кооперація є одним із пер-
спективних шляхів розвитку села, адже дозволяє 
виробникам сільськогосподарської продукції 
об’єднати власні зусилля та одержувати еконо-
мічний ефект від спільної діяльності на ринку та 
переробки власної сільськогосподарської проду-
кції. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Теоретичними і практичними аспектами розвит-
ку сільськогосподарської кооперації приділена 
значна увага в працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених, зокрема, П. Березівського, Ф. Горбоноса, 
В. Зіновчука, М. Маліка, В. Месель-Веселяк, 
Л. Молдван, П. Саблука, С. Бабенко, О. Нечипо-
ренко, В. Гончаренко та інших. Проте дослідни-
ки сільськогосподарської кооперації вивчають в 
основному обслуговуючу кооперацію, звертаю-
чи менше уваги на функціонування виробничої 
кооперації.  
Мета дослідження та методика їх проведен-

ня. Дане дослідження полягає в обґрунтуванні 
перспектив існування і розвитку сільськогоспо-
дарської виробничої кооперації. Дослідження 
проводиться на базі сільськогосподарських ви-
робничих кооперативів Полтавської області та 
СВК “Батьківщина” Котелевського району Пол-
тавської області. 
Результати дослідження. В умовах ринкової 

економіки держава відмо-
вилася від виконання бі-
льшості функцій, які не є 
державними у розвинутих 

країнах. Насамперед це заготівля, збут і перероб-
ка сільськогосподарської продукції, забезпечен-
ня товаровиробників матеріально-технічними 
ресурсами, надання технічних і технологічних 
послуг, створення та підтримка виробничої ін-
фраструктури. Найсуттєвішим є відмова держа-
ви від постачальницької функції і це, в свою чер-
гу, активізує комерційні і посередницькі струк-
тури і лише частково створенням сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками кооперативних 
організацій. Зрозуміло, що більш ефективним є 
створення кооперативу, що дозволяє, насампе-
ред, здійснювати матеріально-технічне поста-
чання і надання послуг виробникам за найвигід-
нішими цінами.  
У конкурентному ринковому середовищі, за 

умов гострого дефіциту виробничих засобів і ни-
зького рівня платоспроможності, товарови-
робники не в змозі поєднувати раціональне ве-
дення виробництва та здійснення вигідних коме-
рційних операцій (2). У цих умовах досягти ста-
більного розвитку сільськогосподарські підпри-
ємства можуть лише спільними діями через ство-
рення своїх власних комерційних організацій на 
кооперативній основі. Проте впродовж 90-х років 
кооперативна ідея у сільському господарстві 
України не набула достатнього застосування, хо-
ча вона, як відомо, забезпечує суттєву вигоду для 
сільськогосподарських товаровиробників і спо-
живачів їх продукції в розвинутих країнах світу. І 
лише починаючи з 2000 року, у зв’язку з приско-
ренням реформування аграрного сектору, коопе-
ративний рух в Україні істотно активізувався. 
Особливо це стосується виробничої сфери. 
У результаті прискореного реформування аг-

рарного сектору економіки у 2000 році на основі 
реструктуризованих колективних сільськогоспо-
дарських підприємств виникло 11,8 тис. нових

___________________ 
* Керівник – доктор економічних наук, професор Бакай С.С.,  
доктор економічних наук, член-кореспондент УААН, професор Амбросов В.Я.  

Проаналізовано динаміку розвитку виробни-
чих кооперативів на прикладі господарств 
Полтавської області. Представлено аналіз 
недоліків і переваг даної форми кооперації. 
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виробничих агроструктур різних організаційно-
правових форм, із них 2 тис. (24,4%) – сільсько-
господарські кооперативи. 
Уже станом на 1 квітня 2000 року на базі ре-

формованих колективних сільськогосподарських 
підприємств було створено 2893 виробничі сіль-
ськогосподарські кооперативи. Слід відмітити 
відношення до виробничих кооперативів, як до 
агро-формувань, далеко неоднозначне: від абсо-
лютного схвалення до повного неприйняття.  
Противники виробничих кооперативів посила-

ються на оцінки експертів, за якими кооператив 
не є класичною ринковою структурою і ніде у 
світовій практиці в сільському господарстві, без-
посередньо у сфері виробництва, його як такого 
немає, за виключенням східних земель Німеччи-
ни. В Україні ж вони так активно створилися че-
рез яскраво виражений у деяких селах менталітет 
колективності. До того ж кооперативи по суті не 
змінюють системи господарювання (4). 
Виробничі кооперативи створюються шляхом 

об’єднання фізичних осіб для спільної виробни-
чої або іншої господарської діяльності на заса-
дах їх обов’язкової трудової участі з метою одер-
жання прибутку і є однією з організаційно-
правових форм підприємницької діяльності на 
селі. Характерною особливістю виробничого 
кооперативу є те, що майнові, управлінські й 
трудові відносини тісно взаємопов’язані, а земе-
льні відносини не врегульовані. Парадокс у то-
му, що члени кооперативу самі собі здають зем-
лю в оренду. У процесі реформуванні колектив-
них сільськогосподарських підприємств у вироб-
ничі кооперативи важливо було зберегти опти-
мальні масштаби виробництва (сівозміни, систе-
му полів, приміщення, виробничу інфраструкту-
ру). Але у виробничих кооперативах принципи 
відкритого членства та обов’язкової трудової 
участі членів кооперативу не узгоджуються з 
принципом оптимальної чисельності працівни-
ків, що визначається виробничою необхідністю 
й тому існують певні проблеми відносин "влас-
ники – керівники – працівники" (1). 
У великих аграрних підприємствах коопера-

тивного типу спостерігається вплив внутрішньо-
організаційних відносин на ефективність їх  
функціонування. Сюди можна віднести наяв-
ність чи відсутність соціального капіталу, тобто 
наявність неформальних зв’язків між членами 
кооперативу. На рівні мотиваційних чинників 
виробничого кооперативу існують проблеми 
спільної власності (структура участі членів у па-
йовому фонді не обов’язково пропорційна стру-

ктурі розподілу між ними позитивних ефектів 
від членства), проблема управління (здійснюєть-
ся найманим персоналом, який не має "залишко-
вих" вимог), проблема прийняття рішень (велика 
чисельність і неоднорідність членів ускладнює 
досягнення погодженого рішення). 
Так, у 2001 році в Україні функціонувало 2165 

сільськогосподарських виробничих кооперативів 
(табл. 1), які мали площу сільськогосподарських 
угідь 3787 тис. га, із якої 3191 тис. га було під 
ріллею.  
За наведеними даними, сільськогосподарські 

виробничі кооперативи на початку 2000 року зде-
більшого були створені у Волинській, Миколаїв-
ській, Рівненській, Чернігівській, Хмельницькій, 
Одеській областях та Автономній Республіці 
Крим. Усього на кінець 2000 року нараховувалося 
2165 сільськогосподарських виробничих коопера-
тиви. У 2005 році було зареєстровано збільшення 
чисельності кооперативів до 2220, що на 55 коо-
перативів більше, порівняно з 2001 роком. 
Відрахування на оплату праці членам вироб-

ничих кооперативів знаходиться на останньому 
місці порівняно з іншими формами господарю-
вання. Так, у 2003 році середня заробітна плата 
була на рівні 152,6 грн. на місяць на одного се-
редньорічного працівника, в 2005 році середня 
заробітна плата становить 300 грн., що свідчить 
про недосконалість матеріального мотиваційно-
го механізму сільськогосподарського виробниц-
тва. Як наслідок, це є причиною того, що молоді 
спеціалісти та висококваліфіковані кадри не хо-
чуть працювати на таких умовах, село старіє. 
Отже, виробничі кооперативи, хоча й повинні 

бути в соціальному плані твердинею своїх чле-
нів, виконують покладене на них завдання недо-
статньою мірою, і це спонукає до висновку про 
необхідність реформування соціально-
мотиваційних відносин у підприємствах.  
Практика роботи виробничих сільськогоспо-

дарських кооперативів протягом 2002- 2004 ро-
ків показала позитивні результати (табл. 2), але 
вони гірші, ніж в інших структурах. 
Проте є приклади ефективної роботи. Зокрема 

це СВК "Батьківщина" та СВК “Маяк” Котелев-
ського району Полтавської області, де виробни-
цтво валової продукції на одного працівника 
становить 50-60 тис. грн, а з розрахунку на 1 га 
мають чистого прибутку 400-900 грн. за загаль-
ної рентабельності 20-90%. До позитивних чин-
ників можна віднести й наявність асоційованого 
членства, що не відстороняє пенсіонерів від сус-
пільного життя. 
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1. Динаміка розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів в Україні* 
2001 р. 2002 р. 2005 р. 

Регіон, область с/г коопе-
ративи % с/г коопе-

ративи % с/г коопе-
ративи % 

Відхилен-
ня 2005 р. 
від 2001 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 
АР Крим  144 6,65 115 6,33 192 8,65 48,00 
Вінницька  181 8,36 147 8,09 198 8,92 17,00 
Волинська  280 12,93 243 13,38 282 12,70 2,00 

Дніпропетровська  30 1,39 23 1,27 36 1,62 6,00 
Донецька  20 0,92 15 0,83 10 0,45 -10,00 

Житомирська  68 3,14 61 3,36 66 2,97 -2,00 
Закарпатська  24 1,11 16 0,88 25 1,13 1,00 
Запорізька  97 4,48 73 4,02 133 5,99 36,00 

І-Франківська  81 3,74 55 3,03 87 3,92 6,00 
Київська  98 4,53 95 5,23 100 4,50 2,00 

Кіровоградська  62 2,86 41 2,26 43 1,94 -19,00 
Луганська  19 0,88 17 0,94 20 0,90 1,00 
Львівська  13 0,60 7 0,39 23 1,04 10,00 

Миколаївська  41 1,89 19 1,05 67 3,02 26,00 
Одеська  267 12,33 250 13,77 263 11,85 -4,00 

Полтавська  68 3,14 61 3,36 53 2,39 -15,00 
Рівненська  181 8,36 157 8,65 131 5,90 -50,00 
Сумська  16 0,74 13 0,72 20 0,90 4,00 

Тернопільська  14 0,65 14 0,77 11 0,50 -3,00 
Харківська  51 2,36 40 2,20 41 1,85 -10,00 
Херсонська  62 2,86 44 2,42 63 2,84 1,00 
Хмельницька  157 7,25 140 7,71 138 6,22 -19,00 
Черкаська  45 2,08 40 2,20 54 2,43 -9,00 
Чернівецька  57 2,63 50 2,75 64 2,88 7,00 
Чернігівська  89 4,11 80 4,41 100 4,50 11,00 

Усього  2165 100 1816 100 2220 100 55,00 
* За даними Держкомстату України 
 

Слід зазначити, що в кооперативах була опти-
мальніша, стосовно суспільних потреб, структу-
ра посівних площ – більше вирощувалося цукро-
вих буряків, картоплі, овочів. Щодо фінансово-
економічних показників, то вони в окремих ко-
оперативах забезпечують більшу ефективність, 
порівняно з іншими сільськогосподарськими 
підприємствами (табл. 2). 
Дещо нижчі фінансові показників сільського-

сподарських кооперативів значною мірою пояс-
нюються більшою питомою вагою у виробництві 
тваринницької галузі, яка, що загальновідомо, у 
переважній більшості господарств різних форм 
власності збиткова, а також вирощуванням менш 
рентабельних сільськогосподарських культур. 
Аналіз представлених виробничих кооперати-

вів свідчить про неоднозначність показників. 
Частина проаналізованих СВК показує рівень 
рентабельності значно вищий, у порівнянні з об-

ласними показниками, в той же час інші коопе-
ративи відображають негативну тенденцію в 
своєму розвиткові. Низьку рентабельність із на-
ведених господарств показали СВК “Україна” 
Зіньківського райну, СВК “Дружба” та СВК 
“Токарі” Лохвицького району, СВК “Іскра” 
Кременчуцького району, СВК “Промінь” Коте-
левського району. 
Стає очевидним негативне відношення до та-

кої форми організації виробництва в аграрному 
секторі як виробничі сільськогосподарські коо-
перативи. Як наслідок, їхньому становленню не 
сприяють на місцях, що, звичайно, компрометує 
саму суть аграрних перетворень, оскільки пору-
шує принципи добровільності у виборі форм го-
сподарювання. Хоча виробничий кооператив і 
передбачає обов’язкову трудову участь його 
членів у діяльності підприємства, має демокра-
тичне управління, чим значною мірою подібний
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2. Показники діяльності Сільськогосподарських виробничих кооперативів  
Полтавської області 

Господарство Рік Площа 
угідь, га 

Серед-
ньорічна 
вартість 
ОФ, тис. 
грн. 

Виробни-
цтво ВП 
в порів-
няльних 
цінах, 
тис. грн. 

Фондо-
віддача, 
грн. 

Валовий 
дохід,  
тис. грн. 

Чистий 
прибуток, 
тис. грн. 

Рівень 
рентабе-
льності 
всього, 

% 

2002 5204 10772 15501 1,44 4628 2356 28,5 
2003 5265 11714 13610 1,16 4305 1678 19,4 “Батьківщи-

на” 2004 5478 12958 26537 1,13 4906 2273 20,7 
2002 3274 8354 2811 0,34 201 -298,5 -17,3 
2003 3274 8492 2220 0,26 121 -451 -24,8 “Промінь” 
2004 3271 8479 2608 0,31 746 28 0,8 
2002 9720 13448 18237 1,36 5696 3079,9 39,7 
2003 9913 17529 17633 1,01 7686 4871 67,8 “Маяк” 
2004 12566 20989 26537 1,26 15949 11349 91,2 
2002 2273 - 2434 - -314 26 -18,4 
2003 1815 6260,4 1513 24,2 -282 27 -24,6 “Іскра” 
2004 2220 6242,5 1269 20,3 -383,8 32,4 -29,6 
2002 1979 4490 1398 0,45 58 47 3,5 
2003 2142 4532 1400 0,31 345 80 6,5 “Токарі” 
2004 2129 4532 1927 0,43 335 129 7,8 
2002 2256 7204 3100 43 445 156 13,36 
2003 2131 6574 1944 29,6 221 152 12,7 “Івановесе-

лище” 2004 2131 6211 1881 30,3 612 214 14,3 
2002 6772,3 9852 8421 0,85 - 969,7 -21,5 
2003 6772,3 9891 5896 0,9 588,6 -656,9 -9,1 “Україна” 
2004 6446,2 9891 5650,4 0,9 - 149,2 2,4 
2002 4941 4057 4446 0,9 2079 134 4,5 
2003 4779 6120 2703 0,44 3669 2 0,08 “Дружба” 
2004 4777 5029 4285 0,85 4708 47 1,5 

 

до колективного сільськогосподарського підпри-
ємства, проте у ньому присутнє головне – по-
новому будуються відносини власності.  
По суті, виробничі кооперативні формування 

являють собою один із приватних типів підпри-
ємств. Це, як відомо, добровільне об’єднання 
виробників товарної продукції, а тому необхід-
ною умовою діяльності кооперативу є наявність 
ринкових економічних відносин і незалежних 
товаровиробників. 
Слід підкреслити, що при формуванні вироб-

ничих кооперативів створюються найбільш 
сприятливі умови для збереження цілісності гос-
подарського використання земель та майна 
трансформованих колективних сільськогоспо-
дарських підприємств, а також, що вкрай важли-
во, для підвищення рівня зайнятості сільських 
жителів, поліпшення їх культурно-побутових 
умов. 
Стимулююча система оплати працівників пер-

винних трудових підрозділів і кооперативу в ці-
лому вирішальною мірою забезпечує кінцеві ре-
зультати його діяльності та тенденцію стійкого 
виробничо-фінансового зростання. Показовою в 
цьому відношенні є також організація стабільно 
ефективного виробництва в кооперативному 
сільськогосподарському підприємстві “Батьків-
щина” Котелевського району Полтавської облас-
ті (табл. 3). 
В умовах глибокої затяжної економічної кризи 

90-х років, у якій перебувало сільське господар-
ство країни, в цьому кооперативі не зменшували, 
а навпаки, нарощували (і нарощують нині) виро-
бництво сільськогосподарської продукції у ре-
зультаті інтенсивного використання земель та 
ведення тваринницької галузі. Достатньо зазна-
чити, що, починаючи з 1998 року, рентабель-
ність сільськогосподарського виробництва тут 
щорічно перевищувала 32 %, а в 2001 році було 
одержано 4 млн. грн чистого прибутку. У воло-
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дінні господарства знаходиться близько 5000 га 
сільськогосподарських угідь, воно об'єднує 797 
членів кооперативу, з яких лише 390 – праце-
здатних, решта – пенсіонери, що характеризує 
також важливе соціальне значення даної форми 
господарювання. За 2001 рік на 34,1% зросла 
чисельність умовного поголів'я і станом на 
01.01.2004 нараховувалося понад 3,4 тис. голів. 
Виробничий кооператив нарощує ресурсний по-
тенціал, має позитивні фінансові показники, а 
загальний рівень рентабельності за 2004 рік ста-
новив 20,7%. 
Зменшення деяких показників, у порівнянні з 

минулими роками, обґрунтоване природно-
кліматичними умовами і питомою вагою галузі 
тваринництва в структурі валової продукції. 
Спеціалізація виробничих кооперативів є го-

ловним чинником, що впливає на загальну ре-
зультативність сільськогосподарського вироб-
ництва, адже сприяє суспільному поділу праці, 
концентрації уваги на виробництві необхідних 

запланованих видів продукції та створенні умов 
для одержання максимального результату. Ви-
ходячи з наукових досліджень ННЦ "Інститут 
аграрної економіки", доцільною є спеціалізація 
сільськогосподарського виробництва виробни-
чих кооперативів у наступних напрямах. Пер-
ший – спеціалізація на виробництві рослинниць-
кої продукції, другий – виробництво лише тва-
ринницької продукції, третій – одночасно рос-
линництво та тваринництво, причому рослинни-
цтво є кормовою базою для тваринництва, чет-
вертий – рослинництво і часткова реалізація 
продукції та вироблення кормів (4). 
У процесі формування кооперативного руху в 

Україні може виникнути ризик економічного бан-
крутства кооперативів через недотримання ни- 
ми кооперативних принципів, некомпетентність 
членів правління та виконавчої дирекції; інди-
ферентність рядових членів до стану справ своєї 
організації, їхнє небажання економічно підтри-
мувати своє підприємство; відсутність виваженої 

3. Аналіз динаміки виробництва сільськогосподарського кооперативу "Батьківщина"  
Котелевського району Полтавської області 

Відношення (%) 
Показники 2001 2002 2003 2004 2004 до 

2001 
2004 до 

2002 
Виробництво ВП у порівняльних цінах 

2000 року, всього тис. грн. 12796 15501 13610 26537 2,07 1,71 

ум. поголів’я станом на 1.01. гол. 3507 3678 3590 3408 0,97 0,93 
ум. поголів’я на 100 га угідь, гол. 68,8 70,7 68,2 62,2 0,90 0,88 

у т.ч. рослинництво  6982 9587 7796 9001 1,29 0,94 
у т.ч. тваринництво  5814 5914 5814 5672 0,98 0,96 

Валовий дохід тис. грн. 5561 4628 4305 4906 0,88 1,06 
Чистий прибуток, тис. грн. 4229 2356 1678 2273 0,54 0,96 

у т.ч. рослинництво 2035 1885 2173 1415 0,70 0,75 
у т.ч. тваринництво  2754 1309 1637 1919 0,70 1,47 
Рентабельність зерна  89,9 41,7 93,8 78,3 0,87 1,88 

Рентабельність цукрового буряку 105,6 77,7 21,3 2,4 0,02 0,03 
Рентабельність соняшнику  57,8 143,5 89 18,7 0,32 0,13 

Виручка на 100 га угідь. тис. грн. 265,4 231,3 239,1 245,0 0,92 1,06 
- зерно 17,01 18,06 16,14 22,21 1,31 1,23 

- цукровий буряк 6,45 7,52 11,65 12,50 1,94 1,66 
- соняшник 41,58 33,20 40,47 111,24 2,68 3,35 

Валове виробництво        
- зерна 7743 11926 8794 9720 1,26 0,82 

- цукрового буряку 17112 18698 13421 10982 0,64 0,59 
- соняшнику  649 1262 1638 612 0,94 0,48 

Урожайність, ц/га       
- зерна 46,9 52,9 45,5 55,5 1,18 1,05 

- цукрового буряку 317 356,2 224 226 0,71 0,63 
- соняшнику 22,8 25,6 21,2 22,7 1,00 0,89 
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стратегічної орієнтації, схильність до авантюри-
стичних методів ведення бізнесу; ігнорування 
членами кооперативу та найманими працівника-
ми особливої економічної природи своєї органі-
зації, “порушення ділової етики” тощо. Зовнішні 
чинники також можуть негативно вплинути че-
рез агресивну або недобросовісну конкуренцію з 
некооперативними бізнесовими структурами; 
некомпетентність і корумпованість чиновників; 
порушення зовнішнього фінансового забезпе-
чення; підбурювання громадської думки проти 
розвитку кооперації тощо. 
Кооперативи можуть виникнути і розпочати 

свою роботу лише тоді, коли самі учасники коо-
перації виявлять своє бажання і здійснять відпо-
відні організаційні заходи. 
Процес їх становлення, як й інших форм орга-

нізації виробництва, залежить від багатьох фак-
торів – правових, економічних, організаційних і 
психологічних. Незважаючи на те, що виробничі 
кооперативи мають значну господарську базу, 
розміри господарства і є кооперативною органі-
зацією, побудованою для поліпшення соціально-
го статусу селян, сучасний їх розвиток має низь-
ку результативність. 
Досвід і аналіз діяльності кооперативів свід-

чать, що основними елементами ефективного 
господарювання є: 

- раціональна організація виробництва та 
управління господарством і всіма його структур-
ними підрозділами; 

- застосування дієвої системи матеріального і 
морального стимулювання працівників усіх під-
розділів, виходячи з індивідуального вкладу  
кожного в загальні результати; 

- запровадження внутрішньогосподарського 
розрахунку з використанням чеків на виробничі 
витрати та для оплати послуг інших підрозділів, 
що дозволяє контролювати грошово-матеріальні 
витрати по кожному підрозділу; 

- дбайливе ставлення до техніки, вміла її екс-
плуатація, систематичне проведення доглядів та 
ремонтів дають можливість підтримувати стан 
технічних ресурсів на належному рівні; 

- регулювання взаємовідносин між госпрозра-
хунковими підрозділами та правлінням коопера-
тиву через укладання на початку року договору, 
який передбачає достатню господарсько-вироб-
ничу самостійність та ініціативу підрозділів; 

- постійний моніторинг кон’юнктури ринку 
сільськогосподарської продукції з метою раціо-
нального її збуту. 
Висновок. Тому, очевидно, передчасно про-

водити реорганізацію сільськогосподарських 
виробничих кооперативів, тим більше примусо-
во, а навпаки, потрібно їх удосконалювати, бо це 
– шлях до відродження кооперації як складової 
реформування виробничих відносин на селі. Та-
ке удосконалення зводиться, в основному, до 
глибокої внутрішньогосподарської реструктури-
зації через створення кооперативних структур на 
приватних договірних засадах (3). 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Постановка проблеми. 

Реформування економіки 
України, її інтеграція у 
світову економічну систему, створення сприят-
ливого інвестиційного клімату, підвищення еко-
номічної безпеки держави та життєвого рівня 
населення – це проблеми, вирішення яких у зна-
чній мірі залежить від конкурентоспроможності 
української економіки в цілому. Для цього по-
трібно розширювати внутрішній ринок та під-
вищувати конкурентоспроможність окремих га-
лузей і виробництв національної економіки. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. Пи-
танням конкуренції та конкурентоспроможності 
присвячені праці вітчизняних та зарубіжних уче-
них А. Юданова, Ф.А. Хайек, В.П. Галушко, 
С.М. Кваша, І.М. Ліфіц, С.Л. Брю, Д. Рікардо, 
А. Маршалл та ін. Проте питання, що пов’язані з 
формуванням та управлінням конкурентоспро-
можністю в сільськогосподарських підприємствах 
у сучасних умовах господарювання, потребують 
уточнення та наукового обґрунтування. 
Мета та завдання дослідження – вивчення 

основних факторів формування конкурентосп-
роможністю сільськогосподарської продукції та 
дослідження впливу сучасних методів в управ-
лінні конкурентоспроможністю сільськогоспо-
дарської продукції . 
У ході проведення дослідження використову-

валися наукові праці провідних вітчизняних та 
зарубіжних вчених. У роботі використані, зок-
рема, метод теоретичного узагальнення, спосте-
реження, порівняльних переваг, графічний, еко-
номіко-математичне моделювання.  
Результати дослідження. Конкурентоспромож-

ним є переможець суперечки незалежних економі-
чних суб’єктів у сфері виробництва та продажу 
товарів. Виграють у такому змаганні ті виробники, 
які задовольняють потреби споживачів якнайкра-
ще, або ті, виробництво яких є більш ефективним 
із точки зору затрат, аніж в інших.  

Нині для ефективного 
функціонування сільсько-
господарського виробниц-

тва в умовах ринкової економіки потрібно отри-
мувати прибуток від реалізації виробленої ним 
продукції, що, в свою чергу, дозволить товаро-
виробнику спрямувати значну частину коштів на 
придбання високоякісного насіннєвого матеріа-
лу, сучасних засобів захисту рослин, техніки, що 
в кінцевому результаті дасть можливість отри-
мати конкурентоспроможну продукцію (3, 6). 
Входження сільського господарства в ринкові 

умови відбувається через систему факторів фор-
мування конкурентоспроможності продукції. 
Конкурентоспроможність сільськогосподарсь-

кої продукції залежить від багатьох факторів, які 
можна вважати складовими конкурентоспромо-
жності, розділивши на три групи: техніко-еконо-
мічні, комерційні, нормативно-правові (рис. 1). 
Конкурентоспроможність залежить від вище-

зазначених факторів. Визначити характер такої 
залежності та виразити її кількісно складно, хоча 
її наявність є стимулом для пошуку шляхів оцін-
ки й підвищення конкурентоспроможності. 
Значною мірою на конкурентоспроможність 

продукції впливає рівень фінансово-кредитного 
забезпечення. Фінансово-кредитне забезпечення 
– це сукупність фінансово-кредитних коштів, що 
сприяє нормальному здійсненню економічних 
процесів, реалізації запланованих програм, під-
тримці стабільного функціонування економічної 
системи (4). Достатній рівень забезпеченості 
коштами дозволяє у повній мірі дотримуватися 
технології виробництва в сільському господарс-
тві, що в кінцевому розрахунку впливає на кон-
курентоспроможність продукції. 
У ринкових умовах сільське господарство на-

лежить до категорії складних економічних систем. 
Одним із голових методі в дослідження систем є 
програмно-цільові методи математичного моде-
лювання. Слід зазначити, що при моделюванні 
виробництва продукції сільського господарства 

__________________ 
* Керівник – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент УААН Галушко В.П. 

Розглянуто особливості управління конку-
рентоспроможністю сільськогосподарської 
продукції в сучасних умовах господарювання. 
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Рис. 1. Фактори формування конкурентоспроможності продукції 

1. Пріоритети вирощування сільськогосподарських культур залежно  
від фінансово-кредитного забезпечення господарств у розрахунку на 1000 га 

Оптимальний план розвитку галузей залежно  
від фінансово-кредитного забезпечення на Показник 

100% 90% 80% 60% 70% 80% 
Усього ріллі, га 1000 970 862 754 646 510 

у тому числі під озимою 
пшеницею 300 0 0 0 0 0 

під ярою пшеницею 50 241 210 176 144 103 
під кукурудзою на зерно 200 194 172 151 129 102 

під гречкою 50 50 50 50 50 50 
під ріпаком 200 194 172 151 129 102 

під соняшником 0 97 86 75 65 51 
під цукровим буряком 200 194 172 151 129 102 

Повна собівартість продук-
ції, грн. 2068440 1861596 1654752 1447908 1241064 980517 

Прибуток, грн. 1063560 980577 873589 766602 659614 524880 
 

потрібно враховувати умови виробництва, ефек-
тивне використання наявних ресурсів, фінансо-
во-кредитне забезпечення тощо. Застосування 

даного методу дає можливість вибору оптималь-
них рішень при плануванні тієї чи іншої позиції, 
суттєво зменшується час на розрахунки. 

Техніко-
економічні 

Комерційні Нормативно-
правові 

 Якість, ціна ре-
алізації, затрати 
на експлуатацію 
або споживання 

 Кон’юнктура 
ринку, сервіс, 
реклама, імідж 
підприємства 

 
Технічні, екологічні 
та інші вимоги без-
пеки використання 
продукції, патентно-

правові вимоги 

Продуктивність 
та інтенсивність 
праці, витрати ви-
робництва, науко-
ємкість продукції 

та ін. 

Співвідношення 
між попитом та 
пропозицією, 

якість технічного 
обслуговування, 
репутація фірми 

та ін. 

 
Відповідність продук-
ції діючим нормам та 
стандартам, законо-
давству, патентний за-

хист 
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Озима пшениця
30%

Яра пшениця
5%

Кукурудза на зерно
20%

Гречка
5%

Ріпак
20%

Соняшник
0%

Цукрові буряки
20%

 
Рис. 2. Структура посівних площ у розрахунку на 1000 га ріллі  
за умов забезпечення фінансово-кредитними коштами на 100% 

Озима пшениця
0%

Яра пшениця
20%

Кукурудза на зерно
20%

Гречка
10%

Ріпак
20%

Соняшник
10%

Цукрові буряки
20%

Рис. 3. Структура посівних площ у розрахунку на 1000 га ріллі за умов забезпечення 
фінансово-кредитними коштами на 50% 
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Використовуючи метод математичного моде-
лювання та сучасну комп’ютерну техніку, ми 
розрахували оптимальну структуру виробництва 
для сільськогосподарського підприємства, що 
враховує наявні ресурси й умови, в яких функці-
онує господарство. Для розрахунків нормативів і 
техніко-економічних показників була викорис-
тана додаткова література (5, 7) та спеціальний 
пакет прикладних програм EXCEL 2000. Так ми 
отримали оптимальний план (на основі розроб-
леної нами моделі шляхом модифікації детермі-
нованої узагальненої моделі (1-3)) функціону-
вання модельного сільськогосподарського під-
приємства в розрахунку на 1000 га в умовах об-
меженого фінансово-кредитного забезпечення 
(100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%).  
Для забезпечення оптимального плану на 

1000 га підприємству необхідно фінансово-
кредитне забезпечення, що подано в табл. 1 (за 
повної собівартості 2068440 грн., підприємство 
отримає прибуток  1063560 грн.). Із даних таб-
лиці видно, що за умов обмеженого фінансово-
кредитного забезпечення в результаті оптиміза-
ції пріоритети надаються культурам, які дають 
більший прибуток та менші витрати з 1 га. В 
умовах обмеженого фінансово-кредитного за-
безпечення, як показали дослідження, діяльність 
підприємства буде сконцентрована на виробниц-
тві тих сільськогосподарських культур, які по-
требують незначних фінансових вкладень на ви-
робництво. 
За умов стовідсоткового забезпечення фінан-

сово-кредитними ресурсами підприємство отри-

має 11063560 грн. прибутку, в той час як за умов 
забезпечення на 50% – лише 524880 грн., що 
майже вдвічі менше. Видно, що виробництво 
товарної продукції в розрахунку на 1000 га ріллі 
за умов фінансово-кредитного забезпечення на 
100% забезпечується вирощуванням озимої 
пшениці – на площі 300 га, кукурудзи на зерно – 
на площі 200 га, ярої пшениці – на площі 50 га, 
цукрових буряків – на площі 200 га, гречки – на 
площі 50 га, ріпаку – на площі 200 га (рис. 2). За 
умови фінансово-кредитного забезпечення  на 
50% розподіл ріллі буде таким, як показано на 
рис. 3. 
Висновки. Наведені дослідження не вичер-

пують множини можливих сценаріїв розв’язку 
задачі. Вона визначається тією кількістю змін 
значень конкретних показників моделі та її еле-
ментів, які можливі, й вивчення впливу яких 
мають практичне значення. Такі варіантні розра-
хунки дають змогу підприємцю не тільки вивчи-
ти стан системи, але й передбачити її поведінку. 
Проведені розрахунки, з урахуванням впливу 
рівнів фінансово-кредитного забезпечення під-
приємства, допомагають отримати високі показ-
ники ефективності та економічного зростання. 
Отже, в сучасних умовах господарювання за 

рахунок оптимізації розміщення посівних площ 
сільськогосподарських культур та за умови до-
тримання технологій вирощування можна забез-
печити виробництво якісної продукції, отрима-
вши максимальний прибуток, що в кінцевому 
результаті зробить виробництво конкурентосп-
роможним. 
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ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВ АПК  
В ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Постановка проблеми. 
Ринкова економіка не мо-
же нормально функціону-
вати без налагодженої, 
чітко працюючої фінансової системи. Соціально-
економічні реформи, що проводяться в Україні з 
1992 року, в цілому призвели до погіршення фі-
нансового стану підприємств агропромислового 
комплексу. Для виправлення ситуації, що скла-
лася, необхідні підготовка і проведення системи 
заходів, спрямованих на приведення фінансових 
відносин підприємств АПК у відповідність із 
новими умовами господарювання на ринковій 
основі. Поряд з підприємствами, цими питання-
ми повинні займатися також і відповідні держа-
вні органи. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дослідження вказаних вище напрямків знаходи-
мо в працях таких учених, як І. Балабанов, 
І. Бланк, А. Бирман, В. Родіонова, В. Ковальов 
(1-3). Ними описані основні методичні основи і 
принципи формування фінансових відносин під-
приємств АПК у конкретних умовах господарю-
вання. 
Разом із тим, різноманіття економічних про-

цесів, що відбуваються на фоні реформування 
аграрного сектора економіки та становлення ри-
нкових відносин, висувають ряд нових проблем, 
які потребують розв’язку. 
Мета дослідження та методика їх проведен-

ня. Галузева специфіка впливає на структуру і 
склад майна, тривалість виробничого циклу; має 
особливості кругообігу засобів, джерел фінансу-
вання, склад і структуру фінансових ресурсів, 
розміри фінансових резервів. Тому фінансові 
відносини підприємств АПК, особливо при пе-
реході до ринкових форм господарювання, спе-
цифічні і потребують практичного вивчення та 
наукового обґрунтування. 
Результати досліджень. Фінансові відносини, 

що є „продуктом суспільства на відомій стадії 
розвитку” породжуються суспільними потреба-
ми, а не діяльністю держави (1). Тому держава 
може тільки, враховуючи об’єктивну необхід-

ність фінансових відно-
син, розробляти різні фо-
рми їх функціонування: 
вводити чи відміняти всі 

можливі види платежів, змінювати форми вико-
ристання фінансових ресурсів, регулювати роз-
мір ставок банківських кредитів і таке інше для 
прискорення чи сповільнення процесів, що від-
буваються у сфері розподільчих відносин. 
Фінансові відносини – це, передусім, грошові 

відносини, що виникають між суб’єктами еко-
номіки з приводу руху або коштів, або грошово-
го капіталу (3) в процесі розподілу і перерозпо-
ділу вартості валового суспільного продукту і 
частини національного багатства. 
Оскільки фінанси – це сукупність об’єктивно 

обумовлених економічних відносин, то наяв-
ність різних суспільних потреб у суб’єктів гос-
подарювання і держави призводить до виник-
нення різноманітних видів фінансових зв’язків, 
які в ринковій економіці знайшли своє всебічне 
вираження й розвиток. 
Так же характер діяльності суб’єкта здійснює 

вирішальний вплив на стан і наявність цільових 
грошових фондів, всередині кожної сфери мож-
на виділити відповідні ланки. Сукупність і взає-
мозв’язок сфер і ланок фінансових відносин 
утворюють єдину фінансову систему (рис.1). 
Головну роль у фінансовій системі держави, 

безумовно, відіграють фінанси підприємств, 
установ і організацій, тобто господарюючих 
суб’єктів, що безпосередньо беруть участь у 
процесах матеріального виробництва. Оскільки 
лише тут, у цій сфері фінансової системи, фор-
мується фундамент економіки суспільства, ство-
рюються матеріальні і нематеріальні блага. 
Фінанси підприємств є головним інструмен-

том державного регулювання економіки (2) і є 
суттєвим важелем контролю за економікою кра-
їни та управління нею. З їх допомогою здійсню-
ється регулювання виробництва валового внут-
рішнього продукту, фінансування потреб розши-
реного відтворення на основі оптимального 
співвідношення між засобами, що направляють-
ся на споживання і накопичення. 

Автор, узагальнюючи існуючі поняття „фі-
нанси” та „фінансові відносини”, дає своє, 
уточнене визначення – „фінансові відносини 
підприємств агропромислового комплексу». 
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Рис. 1. Фінансова система держави 
 

Рис. 2. Фінансові відносини підприємств АПК 

Держава 
(бюджетні кошти) 

Банки Страхові 
організації 

платежі виплати фінансу-
вання

кредити відсоткиплатежі

Підприємства АПК Вищестояща структура 
управління  

Інші підприємства  

грошові фонди 

колектив 

Фінансові відносини Місцеві  
фінанси 

Інші  
фінанси 

Державні  
фінанси 

Фінанси підприємств, 
установ, організацій 

Страхування 

Державний бюджет 

Позабюджетні фонди 

Державний кредит 

Фінанси підприємств, 
що функціонують  

на комерційній основі 

Фінанси установ  
і організацій,  
що здійснюють  
некомерційну  
діяльність 

Фінанси громадських 
організацій 

Соціальне  
страхування 

Майнове та  
особисте страхування

Страхування  
відповідальності 

Страхування  
підприємницьких  

ризиків 

Фінансова система 
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ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ 
ПІДПРИЄМСТВ АПК 

Носять розподільчий характер 
(здійснюються в не фондовій 
формі: виплата й отримання 

штрафів, виплата пайових внес-
ків, участь у розподілі прибут-
ку, інвестування коштів у акції 
та облігації, отримання по ним 

дивідендів і відсотків)  

Зі страховими ор-
ганізаціями у 

зв’язку з форму-
ванням і викорис-
танням різного 
роду страхових 

фондів 

Пов’язані з формуванням пер-
винних доходів, утворенням 
цільових фондів внутрішьо-
господарського призначення: 
статутним, резервним, накопи-
чення, споживання (використо-
вуються на задоволення виро-
бничих і споживчих потреб) 

З банками – у зв’язку з 
отриманням позик, їх 
погашенням і сплатою 
відсотків, надання кре-
дитним організаціям у 
тимчасове користування 
вільних грошових коштів 

З державою і місцевими 
органами влади – з приво-
ду утворення  і викорис-
тання бюджетних фондів 
(платежі до бюджету, бю-
джетне фінансування) 

З іншими товарови-
робниками і вищесто-
ящими кооперованими 

структурами 

Процес постачання 
Г-Т 

Процес виробництва
В 

Процес реалізації 
Т-Г 

До фінансових відносин, які визначають зміст 
даної категорії, на нашу думку, можна віднести 
грошові відносини, що виникають у процесі 
розширеного відтворення між: 

- підприємством і бюджетом за всіма видами 
платежів до бюджету; 

- підприємством і позабюджетними фондами 
по внесках усіх видів відрахувань і платежів у ці 
фонди і фінансування з них; 

- підприємством і банком при отриманні по-
зик, їх погашенні, виплаті відсотків по коротко-
строкових і довгострокових кредитах; 

- підприємством і страховою організацією з 
приводу формування та використання різних 
страхових фондів; 

- підприємствами і вищестоящими структура-
ми управління з приводу внутрішньогалузевого 
перерозподілу фінансових ресурсів; 

- між підприємствами в процесі їх виробничої 
і комерційної діяльності при закупівлі сировини, 
матеріалів, палива, реалізації готової продукції, 
наданні послуг, інвестуванні коштів в акції та 
облігації інших підприємств. Графічно цю за 
лежність можна зобразити наступним чином 
(рис. 2). 

Фінансові відносини виникають лише тоді, 
коли на фінансовій основі відбувається форму-
вання власних засобів підприємства та його до-
ходів, залучення позикових джерел фінансуван-
ня господарської діяльності, розподіл доходів, 
що утворюються в результаті такої діяльності, та 
їх використання на цілі розвитку підприємства. 
Останні (на основі повернення) за необхідності 
залучають позикові фінансові ресурси: довго-
строкові кредити банків, засоби інших підпри-
ємств, облігації і позики, джерелом повернення 
яких є прибуток підприємства. В результаті гос-
подарської діяльності складаються різні фінан-
сові відносини суб’єкта підприємництва в АПК 
(рис. 3). 
Вважаємо за доцільне виділити основні групи 

фінансових відносин: 
- з іншими господарюючими суб’єктами різ-

них форм власності в процесі формування та 
розподілу виручки і здійсненні позареалізацій-
них операцій. Ці відносини пов’язані з розрахун-
ками за продукцію (роботи, послуги); відносини 
по виплаті і стягненню штрафів, виплаті оренд-
ної плати, залученню засобів інвесторів, з емісі-
єю цінних паперів; 

Рис. 3. Кругообіг засобів і його вплив на організацію фінансових відносин підприємств АПК 
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- з господарюючими суб’єктами і громадяна-
ми при випуску і реалізації цінних паперів, при 
взаємному кредитуванні та пайовій участі у спі-
льній діяльності; 

- з робітниками даного підприємства в процесі 
використання прибутку; при випуску акцій та 
інших цінних паперів, їх розповсюдженні через 
членів трудового колективу; виплаті: дивідендів 
і відсотків по цим цінним паперам, пайових час-
ток, заробітної плати, премій; при інвестиційно-
му внеску і виплаті відсотків по ньому; 

- з підприємством і його структурними під-
розділами, що працюють на внутрігосподарсь-
кому підряді, по орендним та іншим платежам; 

- з дочірніми підприємствами і філіалами; 
- з вищестоящими кооперованими структура-

ми з приводу внутрігалузевого перерозподілу 
фінансових ресурсів (внески, допомога); 

- відносини, що складаються з бюджетом, по-
забюджетними фондами і податковою службою 
при сплаті податків та інших платежів; 

- з банківською системою при отриманні і по-
гашенні кредитів, заставі майна, факторингу, 
купівлі і продажу валюти та цінних паперів, при 
внесках на депозитні вклади. 
До фінансових відносин належать також гро-

шові відносини, що виникають: 
- між підприємствами та організаціями при 

виплаті й отриманні штрафів, пені та неустойок 
за порушення умов договору; 

- між підприємствами при розподілі прибутку, 
отриманого від кооперації виробничих процесів; 

- у процесі інвестування засобів в акції та об-
лігації інших підприємств, отримання по них 
дивідендів і процентів; 

- між підприємствами й страховими організа-
ціями у зв’язку з формуванням і використанням 
страхових фондів; 

- між державою і підприємством у процесі ре-
алізації програми приватизації (перерозподілу з 
допомогою фінансів національного багатства 
між суб’єктами власності від державної – до ре-
ального ефективного власника) 
Висновки. Таким чином, фінансові відносини 

охоплюють усі суттєві сторони роботи підпри-

ємства окремо і функціонування економіки краї-
ни – в цілому; активно впливають на результат 
виробничої діяльності. При цьому фінансові від-
носини підприємств агропромислового комплек-
су мають свою специфіку, що виражається в: 

- сезонності і тривалості виробничого циклу. 
Розрив у часі: від моменту вкладення коштів у 
сільськогосподарське підприємство до отриман-
ня перших доходів потребує особливих (на від-
міну від інших галузей народного господарства) 
взаємовідносин з інвесторами, кредиторами і 
державою, оскільки саме держава повинна сти-
мулювати розвиток у країні і регіонах таких 
стратегічно важливих сільськогосподарських 
продуктів як зерно, м’ясо, молоко, масло, цукор 
та ін.; 

- вищий ступінь ризику при виробництві сіль-
ськогосподарської продукції, оскільки результа-
ти праці робітників підприємств АПК залежать 
не тільки від обсягу капіталовкладень, сировини 
і матеріалів, міри точності маркетингових дослі-
джень ринкової кон’юнктури (як це є в промис-
ловості) але й від погодних та кліматичних умов, 
які, найчастіше, залишаються непередбачувани-
ми. Причому, масштаби наслідків при втратах 
урожаю від природних катаклізмів не можна по-
рівняти зі збитками в інших галузях народного 
господарства. Якщо в промисловості, на транс-
порті чи зв’язку наявні дефекти або брак можна 
усунути, то в сільському господарстві втрати від 
посухи, паводку, заморозків не підлягають від-
новленню протягом року, а в окремих випадках 
– і довше. Тому саме в цій галузі потрібна дер-
жавна підтримка і продумана, високоефективна 
система страхування; 

- специфіка галузі не дозволяє створювати 
крупні, фінансово-стійкі комплекси, холдинги, 
корпорації, що здатні самостійно відшукувати 
кошти для стійкого розвитку. 
Усе це потребує особливих підходів до забез-

печення правильного формування і функціону-
вання фінансових відносин підприємств агро-
промислового комплексу в умовах становлення 
ринкового господарювання. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ  
В  СЕРЕДОВИЩІ ЕЛЕКТРОННОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ 

Постановка проблеми. 
У сучасній фаховій літе-
ратурі акцентується увага 
на проведенні аудиту з 
допомогою комп’ютерів. 
Водночас питання вико-
нання контрольних проце-
дур в умовах застосування замовником 
комп’ютерної обробки даних детально не висвіт-
лено, тобто контрольні функції в електронному 
середовищі здійснюються, виходячи виключно з 
досвіду, а іноді навіть – із інтуїції фахівця. Тому 
виникає нагальна потреба в адаптації інструмен-
тарію аудиту до використання в електронному 
середовищі, що дасть можливість якісно змінити 
технологію дослідження об’єктів. 
Слід зазначити, що автоматизацію в усіх сут-

тєвих аспектах не можна розглядати як основний 
напрям удосконалення обліку. Технічні засоби 
полегшують працю бухгалтера, підвищують 
якість обробки інформації, але не додають нічо-
го нового до методики обліку, не удосконалю-
ють його для потреб управління. Процес реконс-
трукції факту господарського життя, його квалі-
фікація для присвоєння відповідної господарсь-
кої операції здійснюється безпосередньо в сві-
домості бухгалтера, тобто цей процес повністю 
визначається людським фактором і не може бути 
автоматизованим принципово. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Для налагодження методичного керівництва 
проведенням аудиту в електронному середовищі 
доцільно створення інформаційних моделей ав-

томатизованого обліку та 
контролю. Розв’язання 
цього завдання започатко-
вано в працях низки авто-
рів: Романова А.Н. (4), 
Редченко К.І. (2), Одинцо-
ва Б.Є. (4). Уперше техно-

логію проходження економічної інформації за 
всіма етапами обліку у вигляді блок-схеми було 
описано Очиченко І.І. (1).  
Мета і завдання статті. Метою статті є опти-

мізація методичного забезпечення аудиту в елек-
тронному середовищі засобами створення інфор-
маційних моделей автоматизованого контролю. 
Результати дослідження. Передусім слід ак-

центувати увагу на питаннях формування і вико-
нання положень облікової політики у 
комп’ютерному середовищі обробки даних (далі – 
КСОД). Зауважимо, що при здійсненні аудиту ви-
вчається методична складова облікової політики, а 
саме об’єкти та елементи, які обираються сільсько-
господарським підприємством у контексті 
реалізації методів і способів оцінки статей звітнос-
ті. Не менш важливою є й організаційно-технічна 
складова облікової політики, що враховується при 
плануванні аудиту і впливає на кількість та послі-
довність процедур на всіх етапах дослідження. 
Вважаємо за доцільне для сільськогосподар-

ських підприємств (при умові ведення автомати-
зованого обліку), розробити і затвердити насту-
пний перелік додатків до наказу про облікову 
політику (табл. 1): 

1. Перелік додатків до Наказу про облікову політику підприємства  
з автоматизованим обліком 

Загальноприйняті Запропоновано автором 
Робочий план рахунків Принципи кодування об’єктів електронного обліку 

Перелік застосовуваних бухгалтерських регіс-
трів із зазначенням термінів їх зберігання 

Структурна схема функціональних обов’язків пра-
цівників у КСОД 

Коло пов’язаних осіб для підприємства Схема (графік) електронного документообігу під-
приємства 

Склад постійно діючої інвентаризаційної комі-
сії 

Опис системи внутрішньогосподарського контролю 
(створеного програмними засобами та персоналом) 

Система оплати праці та преміювання  
* Керівник – кандидат економічних наук В.М. Жук.  

Розглядається оптимізація методичного за-
безпечення аудиту в електронному середови-
щі, а саме – обґрунтовано створення інфор-
маційних моделей автоматизованого конт-
ролю; акцентовано увагу на питаннях форму-
вання і виконання положень облікової політи-

ки у комп’ютерному середовищі. 
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Унаочнимо в блок-схемі алгоритм проведення 
аудиту в електронному середовищі (рис. 1). Схема 
розрахована на всебічний аналіз відображення в 
автоматизованому обліку однієї господарської 
операції у взаємозв’язку з суміжними, у тому числі 
й у економічних агентів. Розробку алгоритму ау-
диту в електронному середовищі було здійснено 
на базі програми 1С: Бухгалтерія 7.7. “Конфігура-
ція для сільськогосподарських підприємств Украї-
ни” (розробник фірма „Кварц” м. Черкаси).  
Вибір програмного продукту ґрунтувався на ре-

зультатах вивчення поширених і доступних для 
сільськогосподарських підприємств бухгалтерсь-
ких програм. При цьому оцінювалися наступні 
параметри: адаптованість до галузевої специфіки, 
вартість базового варіанта, готовність розробника 
до подальшої співпраці з користувачем. 
Основу побудови блок-схеми становлять пра-

вила побудови та загальновживані позначення 
схем алгоритмів (ГОСТ № 10.002−80 та 
10.003−80 Єдиної системи програмної докумен-
тації ). Деталізуємо авторські позначення: 

− адресний блок (вказує напрям пода-
льшого руху даних); 

– блок виправлення помилок. 
Для системи електронного обліку характерна 

не лише наявність зв’язків між елементами (бло-
ки А-Ж), але й нерозривна єдність із середови-
щем, у якому система проявляє свою цілісність. 
Тому, „фундаментом” блок-схеми, що об’єднує 
усі елементи досліджуваної інформаційної сис-
теми, є інфраструктура (блоки НДІ, ЕА, КЗ, СП).  
У блоці ЕА представлені економічні агенти, 

суб’єкти господарських зв’язків: постачальники, 
покупці, банки. Складові блоку ЕА (ЕА1 – ЕА3) 
відображають типові види інформаційного обмі-
ну з економічними агентами. 
Група блоку СП показує типові операції доку-

ментального обміну облікового центру зі структур-
ними підрозділами та службами підприємства. 
Блок КЗ це сукупність зовнішніх (блоки 5-10) 

та внутрішніх користувачів звітності суб’єкта 
господарювання. 
Група блоку НДІ акумулює діючу в галузі  

нормативну базу та інструктивно-методичне за-
безпечення. Інформаційні зв’язки блоку НДІ з 
іншими блоками-складовими інфраструктури 
відображають єдність правил господарської дія-
льності, обліку і контролю для всіх учасників 
господарських процесів. 
Складність переходу від „традиційного” облі-

ку до комп’ютерного в багатьох суттєвих аспек-
тах визначається зміною відношення персоналу 
до вхідних даних та необхідністю їх структури-

зації. Інформаційний зв’язок між блоками СП1-1 
схеми передбачає надходження від структурних 
підрозділів та служб сільськогосподарського 
підприємства первинних документів, що ініцію-
ють господарські операції (лімітно-забірні карт-
ки на видачу матеріалів, накладні внутрішнього-
сподарського призначення, облікові листи праці 
і виконаних робіт, наряди та ін.). 
Перед виконанням операції блоку 1 проводиться 

ряд контрольних дій над даними: синтактичний 
контроль (перевірка структури і правил побудови, 
економічної інформації); семантичний контроль 
(перевірка змісту) та прагматичний контроль (пе-
ревірка корисності інформації, її достовірності, 
своєчасності). Слід зазначити, що „левова частина” 
цих дій виконується прийомами логічного контро-
лю, однак сучасна комп’ютерна техніка ще не при-
стосована до виконання повного спектру логічних 
перевірок. Тому значну роль відіграє раціональний 
скептицизм облікового персоналу замовника та 
аудитора. 
Якщо господарські операції ініціюються еко-

номічними агентами з оформленням контрактів, 
рахунків-фактур на майбутнє постачання, то за 
інформаційним зв’язком ЕА1→ 22 дані потрап-
ляють в адресний блок 1, де проходять контроль 
введення для подальшого відображення на всіх 
стадіях облікового процесу. 
Правовою основою складання первинних  

електронних документів, як наслідку ініціюван-
ня структурними підрозділами та економічними 
агентами господарських операцій, містяться в 
блоці нормативно-довідкової інформації (далі – 
НДІ). Оскільки перевірка становить співставлен-
ня реальних фактів із діючими нормами, то ау-
дитору слід з’ясувати стан даних про цю норму, 
тобто адекватність блоку НДІ, перманентність 
його оновлення (блок 26). 
Інформаційна база продукту 1С: Бухгалтерія 

7.7. „Конфігурація для сільськогосподарських 
підприємств України” повинна утримуватися в 
адекватному стані, перманентно оновлюватися. 
У системі 1С: до операцій з виправлення рекві-
зитів або знищення окремих файлів у НДІ пови-
нен бути прагматичний підхід, оскільки 
„пов’язана” інформація втратить адресність. Для 
перевірки адекватності НДІ пропонуємо засто-
сувати обробку імітаційних вхідних даних у сис-
темі клієнта. 
Отже, після введення інформації (блок 1) її 

зміст зіставляється з даними НДІ 1 → НДІ 12 у 
блоці 2. Якщо результати свідчать про повну 
відповідність, то за інформаційним зв’язком „2 
так → А” робочі форми включаються у склад 

1 
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документів-підстав, у протилежному випадку 
після внесення змін перевірка циклічно повто-
рюється (2 ні →3→1).  
Особливістю бухгалтерських програмних 

продуктів є відсутність процедур контролю ви-
конання тільки санкціонованих операцій. Оскі-
льки санкціонуючі документи є адміністративно-
розпорядчими та юридичними, а не обліковими, 
вимоги до їх складання і змісту в практиці часто 
ігноруються. Зважаючи на те, що згадані доку-
менти дають економіко-правове обґрунтування 
господарської операції, виділимо їх у схемі 
окремим підконтрольним блоком „А”. Розроб-
ники системи 1С: Бухгалтерія 7.7. “Конфігурація 
для сільськогосподарських підприємств Украї-
ни” зробили вагомий крок у напрямі контролю 
санкціонування операцій, зокрема запроваджено 
функцію „Документ-замовлення”, механізм 
„Введення на підставі” („Введение на основа-
нии”) та „Підпорядковані документи” („Подчи-
ненные документы”). 
Після формування кореспонденції рахунків 

робочі форми документів-підстав набувають 
статусу електронних первинних документів. 
У межах програмного продукту 1С: Бухгалте-

рія 7.7. “Конфігурація для сільськогосподарсь-
ких підприємств України” реалізується два ре-
жими формування кореспонденції введення (че-
рез „Журнал операцій”) та автоматична генера-
ція на основі електронного документа. Своєрід-
ним „компромісом” є режим „Типові операції”, 
як програмований засіб контролю, що дозволяє 
запобігти помилкам в обчисленнях та в корес-
пондуючих рахунках. Використання згаданого 
режиму, безумовно, не лише підвищує ступінь 
реалізації можливостей внутрішньогосподарсь-
кого контролю, але й актуалізує аудиторську пе-
ревірку шаблонів типових операцій (доцільно 
використати імітаційні дані). 
Робочі вікна одного з основних регістрів про-

грами „Журнал операцій” заповнюються самим 
бухгалтером. Зважаючи на значення цього регіст-
ру, аудиторське дослідження його слід проводити 
в кількох напрямах: отримання списку записів по 
„проблемній” кореспонденції; генерування робочої 
таблиці для перевірки наявності підтверджуючих 
первинних документів по відображених записах 
(зазвичай доручається асистентам).  
У межах програмного продукту 1С: контроль 

повноти реквізитів первинних документів здійс-
нюється автоматично: система просто не дозво-
лить зберегти „неповноцінний” варіант. Проте 
поточний контроль інформаційних взаємо-
зв’язків, ідентичності з реквізитами документа-
підстави має здійснюватися фахівцем у рамках 

внутрішньогосподарського контролю та аудито-
ром при перевірці (блок 9).  
Реєстрація виписки первинного документа – 

обов’язкова стадія облікового процесу в „тради-
ційному” обліку. Ведення таких регістрів, як  
„Журнал реєстрації прибуткових і видаткових ка-
сових ордерів”, „Книга реєстрації виписаних на-
кладних” і таке інше забезпечує послідовне при-
своєння чергових номерів документам та дозволяє 
виявити ознаки виписки фіктивного документа. 
У межах програмного продукту 1С: Бухгалте-

рія 7.7. “Конфігурація для сільськогосподарсь-
ких підприємств України” стадія реєстрації ви-
конується синхронно з випискою документа, 
причому системний контроль унікальності но-
мерів не дозволить співпадання номерів двох 
документів однойменного типу (тобто, відсут-
ність одного номера показує виписку та подаль-
ше вилучення фіктивного документа).  
Призначення блоку Д „Аналітичний облік” – 

відобразити дані виконаних первинних докумен-
тів за деталізованими об’єктами обліку для по-
дальшого групування на субрахунках і рахунках. 
У межах програмного продукту 1С: Бухгалтерія 
7.7. аналітичний і синтетичний облік ведеться 
синхронно, що відображено на схемі об’єднаним 
блоком ДЕ. Ведення аналітичного обліку в про-
грамі реалізується за допомогою спеціального 
механізму „субконто” у поєднанні з відповідни-
ми за економічним змістом довідниками. Тому в 
межах блоку 14 аудитор перевіряє рахунки облі-
ку елементів пов’язаних довідників у частині 
відповідності сум на синтетичному та аналітич-
них рахунках.  
На даному етапі блок-схеми (ДЕ) відбувається 

також процедура зустрічної перевірки (блок 7) 
кореспонденції рахунків у регістрах синтетично-
го обліку та сформованих у первинних докумен-
тах (блок 4). При виявленні невідповідності згід-
но адресного блоку 8 зміни вносяться на всіх 
технологічних етапах автоматизованого обліко-
вого процесу. 
У блоці Є систематизуються дані аналітично-

го та синтетичного обліку. Контроль їх відповід-
ності здійснюється в блоці 15, у випадку вияв-
лення невідповідності виправлення в спеціаль-
ному блоці 17 вносяться в діапазон стадій 
Д→Е→Є→Ж→КЗ 5. У межах програмного про-
дукту 1С: ці операції ведуться в Головній книзі 
та Оборотно-сальдовій відомості. 
Оскільки регламентовані звіти періодично 

змінюються відповідно до чинних нормативних 
актів, вони не належать до конфігурації програ-
ми, а постачаються у вигляді окремих файлів – 
зовнішніх звітів із розширенням *.ert. Ці файли 
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розміщені в папці ExtForms, підпорядкованій 
папці з інформаційною базою.  
Отже, система електронної обробки даних у за-

мовника істотно модифікує класифіковані за часом 
проведення контрольні дії. Розглянемо особливос-
ті здійснення попереднього, поточного і наступно-
го контролю у межах описаної нами блок-схеми. 
Операції попереднього контролю досліджуваної 
облікової інформації акумульовано в блоках 1, 2, 5, 
26, які виконують наступні функції: 

- перевірка адекватності та актуальності норма-
тивно-довідкової інформації як бази порівняння; 

- контроль відповідності облікових даних ви-
могам нормативно-правових актів та галузевих 
інструктивних матеріалів; 

- перевірка інформаційних взаємозв’язків між 
значеннями реквізитів документів при первинному 
введенні та після виконання господарських опера-
цій зі з’ясуванням доцільності коригуючих записів. 
Особлива увага аудитором приділяється по-

точному вивченню вторинних даних, здобутих у 
результаті обробки первинної інформації про 
процеси господарської діяльності на ЕОМ. По-
точний контроль у рамках блок-схеми реалізу-
ється у блоках 3-4, 6-17 (процеси формування 
кореспонденції рахунків і контролю за їх вико-
ристанням – блоки 4, 6-8). 
На відрізку блок-схеми 10-16, крім з’ясування 

інформаційної відповідності даних у рамках по-
точного контролю, перевіряють достовірність іде-
нтифікаційних номерів (в 1С: цифрові коди 
об’єктів аналітичного обліку) способом розрахун-
ку контрольного розряду, що полягає в прикріп-
ленні точного числа як мітки номера, що дозволяє 
виявити помилки кодування та цифрового набору.  
Для з’ясування відповідності кількісних і су-

мових показників записів, виконаних у програмі 
до масиву оброблених первинних документів, 
застосовують контрольний підрахунок кількості 
записів та контрольне підсумовування. 
У ході наступного контролю виявляють недо-

ліки, не ідентифіковані іншими часовими вида-
ми контролю, а також шляхи мобілізації резервів 
для подальшого покращення всіх виробничих та 
економічних показників господарств, зокрема: 

- аналіз результатів проведених інвентариза-

цій (блоки 1, 19-20); 
- контроль ув’язок у звітності (блоки Є-Ж, 17-

18, 21). 
Електронне середовище дає можливість під-

вищити оперативність та превентивність конт-
ролю, що досягається переважно технічними за-
собами. Для підприємств аграрного сектора АПК 
пріоритетним напрямом організації аудиторсь-
кого обслуговування є довгострокове. Для 
суб’єктів господарювання, з якими аудиторська 
фірма має довгострокові договірні відносини, 
розробляються спеціальні аудиторські модулі, 
що вбудовуються в існуючі програмні засоби 
обліку. За допомогою цих модулів проводиться 
добір операцій певних типів та нетипових для їх 
наступного вивчення аудитором (3, с. 398). 
Висновки. Отже, для налагодження методич-

ного керівництва проведенням аудиту в елект-
ронному середовищі доцільно створення інфор-
маційних моделей автоматизованого контролю. 
Результати дослідження за означеним напрямом 
унаочнено в блок-схемі. Вона розрахована на 
всебічний аналіз відображення в автоматизова-
ному обліку однієї господарської операції у вза-
ємозв’язку з суміжними, у тому числі й у еконо-
мічних агентів. Пропонована блок-схема дозво-
ляє розкрити всі деталі механізму викривлення 
облікових даних (за його наявності) від ініцію-
вання операцій до складання звітності, раціона-
лізує дії аудитора, оптимізуючи методичне за-
безпечення аудиту в електронному середовищі. 
Це дозволяє почати дослідження з будь-якої то-
чки облікового процесу в залежності від місця 
„сумнівного” показника та наявних у фахівця 
інформаційних джерел.  
При виконанні аудиту в електронному середо-

вищі за поданою послідовністю обґрунтованим є 
застосування циклічного підходу, при якому пред-
метна область дослідження поділяється на компле-
кси облікових задач. Наприклад, достовірність 
операції з нарахування оплати праці рільничій 
бригаді перевіряють два фахівці. Предметна об-
ласть першого – виробничі витрати, другого – кре-
диторська заборгованість. Наведений спосіб обро-
бки інформації, беззаперечно, підвищить якість 
аудиту, виступаючи засобом його контролю. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ  
ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ПОЛТАВЩИНІ 

Постанова проблеми. 
Україна, з її вагомим по-
тенціалом, має всі умови 
для розвитку туризму і 
повинна стати туристич-
ною державою. Перехід України до сталого еко-
номічного розвитку потребує створення сприят-
ливих умов на принципово новій основі для фор-
мування сучасної туристичної індустрії як однієї 
з найбільш перспективних. Проблема стратегіч-
ного розвитку туризму Полтавського регіону 
часто й активно обговорюється на державному 
рівні, оскільки світовий досвід показує, що тури-
стична діяльність стимулює розвиток культури, 
транспорту, зв’язку, торгівлі, будівництва, сіль-
ського господарства та ін.  
Для цього необхідно визначити основні засади 

розвитку сільського зеленого туризму Полтав-
щини, проблеми стратегічного планування дія-
льності та перспективи і переваги, націлені на 
стимулювання розвитку регіону. На основі вияв-
лених тенденцій необхідно запропонувати стра-
тегії, які б оперативно реагували на змінні умови 
туристичного ринку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій: 

аспекти становлення сільського зеленого туриз-
му в Україні тільки-но починають активно до-
сліджуватись науковцями та фахівцями-прак-
тиками: С. Губіним, П. Семиволос, О. Квасною, 
М. Рутинським та ін. Дослідженню зеленого ту-
ризму на Полтавщині надають в останні роки 
чимало уваги В. Павлов, Л. Оніщук, С. Серьогін, 
Г. Киященко та ін. 
Метою дослідження є визначення можливос-

тей ринку туристичних послуг із подальшим ви-
рішенням маркетингових проблем. 
На наш погляд, основною проблемою у ракур-

сі даного питання є відсутність на сьогодні єди-
ної маркетингової та рекламної стратегії розвит-
ку сільського зеленого туризму Полтавщини. 
Результат дослідження. Виходячи з того, що 

Полтавська область – привабливий туристично-
рекреаційний регіон, слід розглядати проблема-

тику сільського зеленого 
туризму Полтавщини че-
рез призму реальної ситу-
ації, що склалася. Тому 
акцентом, на якому 

доцільно  зосередити увагу, є екологічна чистота 
області, у тому числі самобутня природа, загаль-
не оздоровлення, пізнання культури, домашня 
кухня та ін.  
Відповідно до Закону України «Про сільський 

та зелений туризм» від 16 листопада 2004 року, 
- «сільський зелений туризм визначається як 

відпочинковий вид сільського туризму, пов'яза-
ний з перебуванням туристів у власному житло-
вому будинку сільського господаря, окремому 
(гостьовому) будинку або на території особисто-
го селянського (фермерського) господарства; 

- туристична діяльність із сільського туризму – 
діяльність із надання різноманітних туристичних 
послуг (бронювання, розміщення, харчування, 
рекреації, екскурсійного, транспортного, інфор-
маційного обслуговування, організації культур-
них, спортивних програм, інших видів послуг, що 
спрямовані на задоволення потреб туристів), яка 
пов'язана з використанням туристичних ресурсів 
місцевості відповідно до вимог Закону та інших 
актів законодавства України (3-4). 
На думку фахівця Ялтинського інституту ме-

неджменту Філатова А.В., сільський зелений ту-
ризм – це найбільш гуманізований вид відпочин-
ку, оскільки пов’язаний зі спілкуванням людей 
різних національностей, культур, традицій та 
звичаїв. 
Згідно з поглядами М. Мальської, В. Худо та 

В. Цибуха, сільський зелений туризм слід роз-
глядати як вид туризму, що сприяє розвитку ма-
лого бізнесу в аграрних регіонах, дає змогу місь-
ким жителям цікаво та змістовно відпочити в 
сільських місцевостях (9-13). Дещо повніше ха-
рактеризує сільський зелений туризм західного 
регіону України М.В. Вишиванюк, стверджую-
чи, що це відпочинок на природі, який зумовлю-
ється унікальними рекреаційними умовами

___________________ 
* Керівник – кандидат економічних наук Карпенко Н.В. 

Розглянуто сутність та складові розвитку 
зеленого туризму на Полтавщині. Розкрито 
роль внутрішнього потенціалу регіону. Об-
ґрунтовано доцільність впровадження комбі-

нованих форматів та стратегій. 
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краю, де знаходяться цілющі джерела, віковічні 
ліси, красиві гори, де збереглися численні 
пам’ятки історії та культури, народні звичаї і 
традиції, де гостинність і доброзичливість міс-
цевих жителів сприяє залученню туристів у регі-
он, де центральним осередком, що забезпечує 
відпочинок туристів, є сільські родини (1). Роз-
глянувши думки фахівців даної сфери діяльнос-
ті, залишається додати лише одне: вдалий розви-
ток сільського зеленого туризму надасть перева-
ги як селянам, які зможуть вигідно розвивати 
власний бізнес, так і туристам, які за прийнятну 
ціну отримають активний, здоровий та цікавий і 
змістовний відпочинок. Разом із цим, розуміння 
проблематики на урядовому рівні і відповідні 
державні механізми стратегічного розвитку сіль-
ського зеленого туризму сприятимуть розвитку 
високоприбуткової експертно-орієнтованої суб-
галузі міжнародно-господарської спеціалізації 
економіки Української держави (9).  
Саме поняття "сільський зелений туризм" ви-

никло в Україні всього років вісім назад, тоді як 
у європейських країнах така система існує вже 
не одне десятиріччя. Багато сільських помеш-
кань стали міні-готелями, що надають цілий 
комплекс послуг – від домашньої кухні й ком-
фортабельних кімнат, до кінних, велосипедних і 
пішохідних екскурсійних маршрутів. Відповідь, 
здається, на риторичне питання: «Чи варто цим 
займатися?», – є однозначною: – «ТАК». Попит 
на подібні послуги є, влада cхильна до такого 
роду діяльності, конкуренції поки що немає, по-
датки мінімальні, – чом би й ні? 
Україна лише починає свій шлях до стандартів 

сільського туризму, що існує в розвинених краї-
нах. У цілому "сільські" туристичні послуги на-
даються нині в 18 областях України, керуючись 
стратегією, заснованою на застосуванні, фактич-
но, на повторенні дій конкурентів, що функціо-
нують у різних областях України. Нині відпочин-
ку в українському селі віддають перевагу 13,4% з 
тих, хто подорожує по нашій квітучій землі (2, 7). 
Інститутом сільського розвитку і Комітетом із 

питань аграрної політики та земельних відносин 
Верховної Ради України було проведено загаль-
ноукраїнське соціологічне дослідження «Стан і 
перспективи українського села». Досліджуючи 
ринки, потенційних клієнтів, рекламу, Інститут і 
Комітет, за допомогою маркетингу, мають на 
меті сформувати імідж туризму Україні або ж, 
принаймні, дати йому певний початок. Результа-
ти даного опитування показали, що за останні 
роки поступово відбувається зміна структури 
доходів сільського населення: у структурі сукуп-

них ресурсів домогосподарств зростає значи-
мість оплати праці, пенсій, допомоги, субсидій, а 
зменшується роль ресурсів, отриманих від осо-
бистих селянських господарств (ОСГ). Проте 
доходи від продукції, виробленої в ОСГ, зали-
шаються основним джерелом отримання прибу-
тку для 80% сільських домогосподарств. Дослі-
дження показало, що лише 38% ОСГ продають 
вироблену продукцію і тільки 32% вважають 
свої ОСГ прибутковими. Виходячи з даного до-
слідження, відпочинок на селі є одним із най-
більш перспективних напрямів відродження та 
розвитку українського села, оскільки не лише не 
виснажує наявні ресурси, але й робить місцевих 
жителів економічно зацікавленими у їх збере-
женні та примноженні (рис. 1). Таким чином, 
розвиток туристичного бізнесу приносить дохід 
не лише власникам осель, а й багатьом іншим 
жителям даної місцевості: cтворюються нові ро-
бочі місця, зростає попит на продукти харчуван-
ня, сувенірну продукцію та вироби місцевих 
майстрів, активізується будівництво та транс-
портні послуги тощо. Отже, всі зацікавлені у 
зростанні привабливості своєї місцевості для 
туристів, але відповідні механізми та методи го-
сподарювання не завжди є очевидними, тож тут 
є сенс спиратися на думку та пропозиції спеціа-
лістів туристичної діяльності (8, 11-13). 
Згідно з результатами маркетингового дослі-

дження, проведеного турфірмами м. Полтави у 
2006 році комплексним методом, включаючи 
анкетування, в передвідпускний період, та опи-
тування різних прошарків населення з метою 
вивчення послуг, які б хотіли отримати клієнти 
під час відпустки, вдалося уточнити популяр-
ність даного рекреаційного району, дізнатися 
про категорії населення, які віддали б перевагу 
відпочинку у Полтавському регіоні, встановити, 
скільки грошових засобів вони в змозі витратити 
на відпочинок у селі та визначити пріоритети й 
побажання споживачів щодо організації відпо-
чинку в осінньо-зимовий період.  
Із проведеного дослідження можна зробити 

узагальнюючі висновки щодо проблем сільсько-
го зеленого туризму і стримуючих факторів, що 
стоять на заваді його розвитку (рис. 2).  
Ні для кого не є таємницею, що популяризація 

та поширення сільського зеленого туризму змен-
шить соціально-економічну напругу та наванта-
ження на державний бюджет. Для популяризації 
привабливості Полтавщини, як об’єкту туризму,  
у 1999 році створене Полтавське регіональне 
відділення спілки сприяння розвитку сільського 
зеленого туризму.  
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Рис. 1 Переваги сільського зеленого туризму 

Рис. 2. Проблеми розвитку сільського зеленого туризму 
Останнім нововведенням у сфері «зеленої» ді-

яльності спілки є запроваджена добровільна сис-
тема екологічного маркування агросадиб «Зеле-
на садиба», розроблена на основі кращих міжна-
родних зразків спеціалістами громадського нау-
ково-природоохоронного центру “Незалежна 

служба екологічної безпеки” – членом Спілки 
сприяння розвитку сільського зеленого туризму 
в Україні та за підтримки Швейцарського Фонду 
Співробітництва. Знак “Зелена садиба” надава-
тиметься спілкою й використовуватиметься як 
маркетинговий інструмент. Для власника такого 

Розв’язання основних соціально-
економічних проблем села 

Поповнення місцевих бюджетів  
додатковими надходженнями 

Використання приватного  
капіталу без залучення  
значних інвестицій 

Розвантаження найбільш популярних 
туристичних центрів 

Мінімізація негативних  
екологічних наслідків 

Прийнятні ціни для туристів,  
їх активний відпочинок, широкий  
вибір туристичних маршрутів і т.п. 

Переваги сільського зеленого туризму

Проблеми розвитку сільського зеленого туризму 

нормативно-правова та організаційна невизначеність галузі 

відсутність професійно розробленої маркетингової  
та рекламно-інформаційної програм

законодавчо не обумовлена  сплата податків селянами, які приймають  
у себе туристів 

не відпрацьована система оподаткування, відсутністя виважена цінова політика 

сільський зелений туризм є одним з напрямів  відродження села,  
популяризації української культури та матеріальної підтримка народних промислів

впровадження системи підготовки профільних фахівців, навчання  
й перекваліфікація сільських спеціалістів, незайнятого  населення 

масовий виїзд селян на заробітки 

недостатня популяризація української культури та матеріальної підтримки  
народних промислів 
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знаку привабливість його садиби забезпечується 
двома основними факторами: підвищеним попи-
том із боку туристів та першочерговим просу-
ванням його послуг на ринок спілкою. Підви-
щення попиту спрацьовує стосовно зарубіжних 
споживачів, які є бажаними гостями в українсь-
ких оселях. Однак, на відміну від європейських 
туристів (більшість з яких, згідно з соціальним 
опитуванням, надає перевагу відпочинку в еко-
логічно маркованих оселях), авторитет знаку 
“Зелена садиба” у вітчизняного споживача ще 
належить заробити якісно, бо тільки якісні по-
слуги можуть бути предметом маркетингових 
послуг. 
Забезпечити попит на туристичні послуги, 

представлені на Полтавському ринку, підвівши 
до них максимально можливе число потенційних 
споживачів, – це кінцева мета реклами; окреме 
місце в рекламі внутрішнього туризму займає 
реклама українського сільського туризму. Розви-
ток сільського туризму сприятиме одночасному 
вирішенню шести завдань:  

- кращому ознайомленню громадян України з 
природою рідного краю;  

- розширенню можливостей для відпочинку 
малозабезпечених громадян;  

- створенню нових робочих місць на селі; 
- рекламі міжнародного в’їзного туризму; 
- рекламі соціального туризму; 
- рекламі туристичної України за кордоном. 
На нашу думку, Україна має стати туристич-

ним брендом і бути одним із пріоритетів держав-
ної політики у сфері культури і туризму. 
Перші кроки в розвитку зеленого туризму на 

Полтавщині впроваджені через розбудову ра-
йонних кластерів у Великобагачанському, Коте-
левському, Диканському, Пирятинському, Ши-
шацькому, Миргородському, Кременчуцькому 
районах (5). Так, проведено семінар під час Со-
рочинського ярмарку в с. Великі Сорочинці (21 
серпня), м. Миргород (10 серпня); організоване 
навчання господарів осель з організації власної 
справи (25-27 вересня), круглий стіл з організації 
надання туристичних послуг (Великобагачансь-
кий та Диканьський осередки зеленого туризму). 
За участю районних осередків кластеру розроб-
лені цікаві екскурсійні маршрути, що розкрива-
ють джерела народної культури та мистецтва, 
літератури, української духовності, ознайомлен-
ня з численними центрами народних художніх 
промислів (ткацтва, вишивки, гончарства, різьб-
лення по дереву, лозоплетіння тощо), відвідання 
місць, пов’язаних із життям та творчістю видат-
них людей. Полтавці, які працюють на туристич-

ному ринку, відтепер активно освоюють новітні 
інформаційні технології – наприклад, відкрива-
ють власні сайти у мережі Інтернет, через котрі 
клієнт отримує змогу не тільки переглянути ін-
формацію, а й відразу відправити замовлення на 
бронювання обраного турпродукту. Наприклад, 
через спілку сприяння розвитку зеленого туриз-
му бажаючі відвідати той чи інший регіон Укра-
їни, у тому числі і Полтавський, можуть із легкі-
стю переглянути запропоновані міста, зайшовши 
на сайт спілки (12). Короткий опис місцевості, 
історичний нарис регіону, сучасний розвиток та 
адресу людей, які з нетерпінням чекають у Ди-
каньці, Великих Сорочинцах, Опішні, – все це 
можна знайти на сайті та безпосередньо поспіл-
куватись. Слід зауважити, що користь від 
комп’ютерних систем для стратегічного марке-
тингу безсумнівна. Вступивши у ХХI ст., чимало 
підприємств впровадили нові перспективні тех-
нології, програмні продукти й апаратне забезпе-
чення. Це дає змогу значно підвищити ефектив-
ність свого бізнесу, витрачати менше, заробляти 
більше, отримуючи кошти для подальшого інте-
нсивного розвитку бізнесу. Вже в багатьох тур-
фірмах, що діють на Полтавщині, використову-
ють Інтернет-технології, електронну пошту, су-
часні глобальні комп’ютерні мережі «Amadeus», 
«Gabriel», «Worldspan», «Appolo», «Sabre», але 
все ж таки поки що залишаються на рівні страте-
гії пасивного маркетингу, працюючи в основно-
му сезонно. Хоча, якщо максимально зосереди-
тися на туристичному розвитку держави, то бук-
вально через рік можна з впевненістю обирати 
стратегію розвитку ринку і розширити свої «кор-
дони» діяльності в результаті зміни стилю життя 
та демографічних факторів. 
Для здійснення діяльності, спрямованої на 

стимулювання розвитку сільського зеленого ту-
ризму на Полтавщині, планується ряд наступних 
кроків, що входять до програми розвитку туриз-
му до 2010 року:  

- організація та проведення навчання всіх ка-
тегорій населення, зайнятих у сфері сільського 
зеленого туризму;  

- збір та систематизація інформації про турис-
тичний продукт місцевості, створення необхід-
них баз даних;  

- доробка вже діючих та розробка нових тури-
стичних маршрутів;  

- інформаційна підтримка сільського зеленого 
туризму та доступ зацікавлених підприємців до 
інформаційних ресурсів; 

- організація та проведення спільних акцій і 
програм місцевої влади, громадських організацій 
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та підприємців, залучених до сільського зелено-
го туризму;  

- проведення інформаційних просвітницьких 
кампаній через місцеві та регіональні ЗМІ про 
перспективи та переваги сільського зеленого ту-
ризму. 
Виходячи з того, що сільський зелений туризм 

на Полтавщині, відносно свого життєвого розви-
тку, знаходиться на етапі впровадження, що ха-
рактеризується невисоким рівнем продажу, ве-
ликими витратами на поширення та стимулю-
вання, нерозвиненістю інфраструктури, неба-
жанням покупців експериментувати з новими 
послугами, то існують збитки через покриття 
витрат на впровадження послуг та виведення їх 
на відповідний ринок. У даному випадку слід 
зосередити увагу на маркетингових цілях, які б 
дали можливість ознайомлення з новими послу-
гами, їх випробуванням, ліквідували невизначе-
ність і в результаті – спонукали б споживачів 
спробувати ними скористатися. Так як основна 
маса громадян, на яку розраховує сільський зе-
лений туризм, має слабке уявлення про ці послу-
ги, то необхідно провести заходи з метою рекла-
ми та інформування і переконання споживачів. 
Проте, розглянувши та проаналізувавши ситуа-
цію, що склалася на ринку сільського зеленого 
туризму у регіоні, слід відмітити, що реклама 
національного туристичного продукту відсутня 
не тільки на зовнішньому, але й на внутрішньо-
му ринку. Незважаючи на те, що в країні існує 

чимало рекламних агентств, – у загальному об-
сязі рекламної продукції практично відсутня ре-
клама національного й у тому числі регіонально-
го туристичного продукту. Зниження інтересу до 
подорожей по країні багато в чому обумовлене 
тією обставиною, що населення, й особливо 
наймобільніший контингент – молодь, мало зна-
йомі з колосальним туристським потенціалом 
різних регіонів країни. Туристичним фірмам не-
обхідно думати про майбутнє й розробляти дов-
гострокові стратегії, які б дозволили оперативно 
реагувати на динамічні умови ринку.  
Висновки. Підсумовуючи сказане доцільно за-

пропонувати стратегію просування, яка з нашого 
погляду стала б успішною при реалізації заходів 
із розвитку сільського зеленого туризму на Пол-
тавщині і дала б змогу проникнути і завоювати 
нові ринки та розширити рамки попиту. Дана 
стратегія має на меті забезпечення прибуткової та 
довготривалої переваги при високому рівні на-
дання послуг і технічній оснащеності туристичної 
діяльності регіону. Отже, стратегічне завдання 
держави і національних бізнес-кіл – протистояти 
альтернтивному Західному вектору стратегічного 
менеджменту у розвитку національних агротури-
стично-бізнесових структур, що зводиться до 
стратегічної орієнтаціі на європейського спожи-
вача, активності маркетингових стратегій, виходу 
на туристичний ринок європейських країн із па-
кетом українських інноваційно-ексклюзивних 
агротуристичних пропозицій.  
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СПОСОБ ПРИБЛИЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА (ПФЭ) 3-ГО ПОРЯДКА  

ДЛЯ АНАЛИЗА МНОГОФАКТОРНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ И ИХ ПОТОМСТВА В СЕЛЕКЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ НА КУЛЬТУРНЫХ ВИДАХ РАСТЕНИЙ 
Постановка проблемы. 

Для определения математи-
ческой модели изучаемого 
процесса, выражающего 
связь между интересующим 
нас параметром и фактором, 
традиционно используется 
регрессионный анализ. В 
связи с этим, в факторном 
планировании с использованием регрессионного 
анализа выделены два основных направления: пла-
нирование эксперимента для отыскания математи-
ческой модели и планирование эксперимента для 
нахождения оптимальных значений факторов. Экс-
перимент, при котором исследователь может зада-
вать значения (уровни) факторов и поддерживать их 
с достаточной точностью по определенной схеме 
(плану), называется активным. Иными словами, 
активный эксперимент предполагает активное учас-
тие исследователя в изучении процесса. Экспери-
мент, при котором исследователь не задает, а толь-
ко контролирует значения факторов, называется 
пассивным.  
Анализ основных исследований и публика-

ций по данной проблеме. Изучение регрессион-
ных связей, которые выражают зависимость между 
комплексом количественных признаков у исходных 
форм и их потомства в селекционных исследовани-
ях на культурных видах растений, можно (условно) 
отнести к пассивной форме эксперимента. Поско-
льку, в данном случае, прогнозируемый результат 
зависит от множества неконтролируемых и мало-
изученных факторов, которые, в первую очередь, 
связаны с недостаточной изученностью наследуе-
мых признаков на генном уровне, а также их значи-
тельной фенотипической и экологической изменчи-
востью (1, 7). Для анализа изучаемых количествен-
ных признаков растений нами предлагается воспо-
льзоваться наиболее эффективной и информацион-
ной формой регрессионного анализа, связанной с 
применением методики планирования многофакто-

рных экспериментов по 
композиционному плану 
полного факторного экспе-
римента (ПФЭ) 3-го поряд-
ка [3]. Учитывая специфику 
формирования матрицы 
композиционного плана 3-
го порядка, нами была раз-
работана компьютерная 

программа, в которой реализован алгоритм подбора 
интервалов варьирования значений факторов и изу-
чаемого параметра с учетом их случайного, неакти-
вного задавания экспериментатором. Основные по-
ложения и идеи, заложенные в разработку данного 
алгоритма, приводятся в данной статье. 
Первоначально, считаем целесообразным озна-

комить читателя с некоторыми методическими 
аспектами планирования полных факторных экс-
периментов (ПФЭ). В обобщенном виде зависи-
мость параметра оптимизации от нескольких фа-
кторов (переменных) можно представить так: 

y = f (x1, x2, x3, …, xn). 
Решение задачи оптимизации сводится к на-

хождению максимума этой функции по всем пе-
ременным, т.е. к достижению наивысшей точки 
поверхности отклика. 
Вид функции y = f (x1, x2, x3, …, xn), как прави-

ло, неизвестен и при экспериментальном изуче-
нии подобной зависимости для ее описания испо-
льзуют уравнение регрессии. В простейшем слу-
чае, когда изучаемый нами параметр оптимиза-
ции y связан с каждым из факторов xi линейно, 
такое уравнение имеет вид: 
y= b0 + b1*x1 + b2*x2 + … + bn*xn = b0 + Σ bi*xi , (1), 
где коэффициенты bi (b1, b2, …, bn) характеризуют 

влияние каждого фактора на величину y. Большин-
ство биологических зависимостей имеет нелиней-
ный характер и уравнение (1) может адекватно опи-
сывать функцию отклика только в достаточно узкой 
области изменений xi.  

Для розрахунку математико-статистичних 
моделей, що відображають закономірності 
успадкування господарсько-цінних ознак між 
батьківськими формами культурних видів 
рослин та похідними від них сортами і гібри-
дами, запропоновано ефективний алґоритм 
побудови системи реґресійних рівнянь на ос-
нові матриці планування повного факторного 

експерименту (ПФЕ) 3-го порядку.  
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Поэтому более реалистичным представляется 
уравнения регрессии 2-й степени (квадратичное 
уравнение): 
                        n                      n                            n 

y = b0 +  Σ bi*xi + Σ bij*xi*xj + Σ bii*xi
2  (2) 

                     i=1                 ij=1                       ii=1 

Члены bij*xi*xj оценивают так называемое вза-
имодействие факторов, т.е. ситуацию, когда вли-
яние одного из факторов xi на y зависит от уровня 
второго, взаимодействующего с ним, фактора xj. 
Квадратичные члены bii*xi

2 отражают нелиней-
ность зависимости y от фактора xi, которая вы-
ражается, во-первых, в том, что влияние xi на y 
зависит от уровня самого этого фактора, а, во-
вторых, в том, что на кривой, изображающей 
зависимость y от x, обнаруживается минимум 
(если bii >0) или максимум (если bii < 0).  
Для определения коэффициентов в линейном 

уравнении (1) достаточно поставить опыты по 
плану, который предусматривает исследование 
каждого фактора всего на двух уровнях – верх-
нем и нижнем. К числу таких планов относятся 
планы полного факторного эксперимента (ПФЭ) 
2m, где m – число факторов. Чтобы оценить ква-
дратичные эффекты факторов (коэффициенты bii 
в уравнении (2)), следует применять планы экс-
периментов, в которых каждый фактор варьиру-
ется, по меньшей мере, на трех уровнях. Такие 
планы называются планами 2-го порядка. Если 
число факторов и уровней их варьирования рав-
но 3, то такие планы относятся к ПФЭ типа 33, в 
котором возможное сочетание всех факторов 
равно 33 = 27.  

Условия многофакторного эксперимента, т.е. 
значения контролируемых факторов для отдель-
ных опытов, принято записывать в кодирован-
ной форме. Кодированные значения количест-
венных факторов, можно получить, если исполь-
зовать ниже приведенную формулу, предложен-
ную в работе (6): 

xjc = (xj – xjo) / Ij      (3) 
где xjc – кодированное значение j-го фактора; 

xj – натуральное значение j-го фактора; xjo – на-
туральное значение основного (среднего) уровня 
j-го фактора; Ij – половинное значение интервала 
варьирования j-го фактора между его максима-
льным и минимальным значениями. Согласно 
выше представленной формуле, значение ниж-
него уровня какого-либо фактора будет «-1»,  
основного (среднего) уровня – «0», а верхнего 
уровня «+1». В таблице 1 приведен план ПФЭ ти-
па 33 с учетом кодировки значений количествен-
ных факторов. 
Обязательным условием проведения ПФЭ лю-

бого порядка является одинаковое число паралле-
льных опытов для одной строки матрицы плани-
рования. Значения параметра оптимизации парал-
лельных опытов в данной строке матрицы плани-
рования следует заменить их средним арифмети-
ческим значением ŷu (6). Например, пусть в  
u-строке плана эксперимента проведено n парал-
лельных опытов. При этом получены следующие 
значения параметра оптимизации: yu1, yu2, …, yuk. 
Для этих значений рассчитывается статистический 
показатель ŷu:        n 

ŷu = (1/n)*Σ yuk   (4) 
                                 k=1 

1. Матрица ПФЭ 3-го порядка 
Уровни факторов Уровни факторов № опыта  x1  x2  x3 

№ опыта x1 X2 x3 
1 «-» «-» «-» 15 «+» «0» «0» 
2 «0» «-» «-» 16 «-» «+» «0» 
3 «+» «-» «-» 17 «0» «+» «0» 
4 «-» «0» «-» 18 «+» «+» «0» 
5 «0» «0» «-» 19 «-» «-» «+» 
6 «+» «0» «-» 20 «0» «-» «+» 
7 «-» «+» «-» 21 «+» «-» «+» 
8 «0» «+» «-» 22 «-» «0» «+» 
9 «+» «+» «-» 23 «0» «0» «+» 

10 «-» «-» «0» 24 «+» «0» «+» 
11 «0» «-» «0» 25 «-» «+» «+» 
12 «+» «-» «0» 26 «0» «+» «+» 
13 «-» «0» «0» 27 «+» «+» «+» 
14 «0» «0» «0» – – – – 
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Таким образом, сохраняются параллельные 
опыты, что имеет существенное значение при 
оценке рассеивания экспериментальных данных 
от полученной нами модельной функции, опи-
сывающей изучаемый процесс. 
При работе с селекционными образцами рас-

тений, в частности при оперировании с их коли-
чественными признаками, селекционеру прихо-
дится иметь дело с определенным набором ко-
личественных показателей. Данные показатели с 
позиций теоретических основ математической 
статистики представляют собой систему случай-
ных величин. Например, при изучении размер-
ных характеристик зерновых смесей для любой 
частицы можно измерить ее длину, ширину и 
толщину. Эти три размера можно рассматривать 
как три случайные величины, которые образуют 
систему (X1, X2, X3). Аналогично, как систему 
случайных величин, можно рассматривать изме-
ренные количественные признаки, относящиеся 
к различным родительским формам в селекци-
онных скрещиваниях культурных видов расте-
ний. Любой набор значений (x1i, x2i, x3i), которые 
входят в систему (X1, X2, X3), относится к опре-
деленному случайному эксперименту – к опре-
деленной i-той селекционно-ценной форме рас-
тения. Свойства (характеристики) отдельных 
случайных величин недостаточны для описания 
свойств всей системы в целом. Например, при 
изучении зависимости между фенотипическим 
проявлением признаков у гибридов F1 и родите-
льских форм мы, по сути, пытаемся также функ-
ционально связать случайную величину Y (полу-
ченный нами результирующий признак или па-
раметр оптимизации) с системой случайных ве-
личин (X1, X2, …, Xn). Для того, чтобы изучить 
комбинирование влияние трёх отдельно взятых 
количественных признаков у родительских форм 
на проявление отобранного признака у гибридов 
F1 весьма удобным представляется применение 
технологии расчета полного факторного экспе-
римента. Поскольку, в данном случае, в опреде-
ленную строку матрицы планирования потенци-
ально можно занести генетически детерминиру-
емые сочетания трех количественных признаков 
родительских форм, которые являются феноти-
пическим свойством одного или группы близко-
родственных генотипов. Данная особенность 
планирования ПФЭ значительно повышает эф-
фективность математической модели по оценке 
исходных форм для создания гетерозисных гиб-
ридов и может существенно облегчить аналити-
ческую работу селекционера по изучению ком-
бинационной способности родительских пар. 

Результаты исследований. Если разложить по 
строкам матрицы планирования ПФЭ значения 
изучаемого нами параметра оптимизации (с уче-
том повторностей измерения), то полученные та-
ким образом первичные данные будут сгруппи-
рованы в виде комбинационной таблицы, которая 
обычно составляется при группировке данных в 
однофакторном дисперсионном анализе (3). Как 
указывалось выше, одним из обязательных усло-
вий проведения полного факторного эксперимен-
та является наличие одинакового числа паралле-
льных опытов для каждой строки матрицы пла-
нирования. То есть, изучаемый нами числовой 
комплекс должен быть равночисленным по объе-
му. В тех экспериментах, где варьирующие фак-
торы задаются экспериментатором, данное усло-
вие легко выполняется путем проведения равной 
повторности опытов для одной комбинации фак-
торов в матрице планирования (см. табл. 1). 
Определенные трудности возникают при прове-
дении экспериментов, когда исходные факторы 
x1, x2, x3 не могут быть заданы экспериментато-
ром, а являются, по сути, системой случайных 
величин, связанной функционально с результи-
рующим признаком, который тоже, в общем, слу-
чайно варьирует. Для преодоления вышеуказан-
ной проблемы нами предлагается ряд преобразо-
ваний исходных статистических числовых ком-
плексов на основе известных методов математи-
ческого моделирования и компьютерной обрабо-
тки экспериментальных данных.  
Часто изучать функции случайных перемен-

ных Y = φ(X1, X2, …, Xn) удобно, а иногда и един-
ственно возможно, с помощью статистического 
метода испытаний (метода Монте-Карло) (4). 
Для этой цели необходимо получить множество 
x1i, x2i, x3i, …, xni исходных статистических пока-
зателей, связанных в систему случайных вели-
чин X1, X2, …, Xn, статистические параметры рас-
пределения которой известны. С помощью зави-
симости φ(X1, X2, …, Xn), полученной на основе 
множества исходных статистических показате-
лей, можно вычислить соответствующие значе-
ния Y. Моделирование методом Монте-Карло 
предполагает получение альтернативного мно-
жества исходных статистических показателей с 
максимально приближенными параметрами рас-
пределения, которое имеет множество статисти-
ческих показателей, входящих в исходную (мо-
делируемую) систему случайных величин.  
Для реализации метода Монте-Карло в нашей 

работе использовался алгоритмический язык 
программирования BASIC (MS-DOS Qbasic, 
Microsoft corp. lmd., 1987-1992), с помощью ко-
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торого была создана компьютерная программа 
для получения альтернативного множества ис-
ходных статистических показателей. Более дета-
льно данный статистический метод использовал-
ся нами для моделирования равночисленного 
статистического комплекса в плане ПФЭ типа 33 
при условии неравнозначного числа повторнос-
тей измерения изучаемого результирующего 
признака в строках матрицы планирования. При 
компьютерном моделировании в основе получе-
ния случайных чисел, распределенных по како-
му-либо закону, лежат случайные числа, распре-
деленные по закону равной вероятности в интер-
вале [0, 1]. Для того, чтобы получить генерацию 
случайных чисел с нормальным законом распре-
деления, нами был использован алгоритм расче-
та, предложенный в работе (2). В частности, ге-
нерация случайного числа x = xmed + xn*σ с за-
данным выборочным средним значением xmed и 
среднеквадратической ошибкой σ проводилась по 
разработанному нами алгоритму программы, в ос-
нове которого была заложена следующая формула:  

xn = √ 2*ln(1/Vn)*cos(2π*Vn-1)  (5), 
где Vn и Vn-1 пара чисел в интервале [0, 1], ге-

нерируемых датчиком случайных чисел компь-
ютера по закону равной вероятности.  
Для определения числа повторностей опыта n 

в ПФЭ при условии неравного количества испы-
таний, приходящихся на u-строку матрицы пла-
нирования, нами использовалась формула, пред-
ложенная в работе (3) для анализа оценки силы 
влияния факторов в однофакторном дисперси-
онном анализе при аналогичной оценке нерав-
номерного числового комплекса: 

 nmed = 
1

1
−a

(N - 
N

n
a

i
i∑

=1

2)(
)  (6), 

где a – численность строк в матрице планиро-
вания, в которые распределились сочетания слу-
чайно варьирующих значений трёх количествен-
ных показателей (трёх факторов) одного или 
группы близкородственных генотипов; ni – чис-
ленность вариант yuk в u-строке матрицы плани-
рования (см. формулу (4)); N – общее число ва-
риант, или объем всего комплекса. 
Для формирования уровней случайно варьи-

рующих факторов в уравнении модели нами 
предлагается специальный алгоритм группиро-
вания количественный признаков – x1, x2, x3, ко-
торый позволяет наиболее приближенно смоде-
лировать существующий в технике расчета ПФЭ 
способ подбора уровней вариации факторов, из-
начально задаваемых и контролируемых экспе-

риментатором (см. выше). Согласно формуле (3), 
в полном факторном эксперименте интервал ва-
рьирования каждого из факторов делится на три 
уровня – нижний «-1», средний «0» и верхний 
«+1». Для определения вышеуказанных уровней 
при случайном варьировании факторов нами 
применялся следующий искусственный прием. 
Первоначально интервал варьирования абсолю-
тных значений каждого фактора разбивался на 6 
равных частей. Далее нижний уровень рассчи-
тывали по следующей формуле:  

xi(«-1») = {ximin + 1/6*(ximax – ximin)}, 
средний уровень по формуле:  
xi(«0») = {ximin + 3/6*(ximax – ximin)}, 
а верхний уровень по формуле:  
xi(«+1») = {ximin + 5/6*(ximax – ximin)}. 
Таким образом, все случайно варьирующие 

значения факторов, которые попадали в интер-
вал {xi(«-1») - 1/6*(ximax – ximin)} ≤ xi(«-1») < {xi(«-1») + 
1/6*(ximax – ximin)}, условно относились к нижнему 
уровню. Все значения, попадающие в интервал 
{xi(«0») - 1/6*(ximax – ximin)} ≤ xi(«0») < {xi(«0») + 
1/6*(ximax – ximin)}, условно относились к средне-
му уровню, а значения, приходящиеся на интер-
вал {xi(«+1») - 1/6*(ximax – ximin)} ≤ xi(«+1») ≤ {xi(«+1») + 
1/6*(ximax – ximin)}, принадлежали к верхнему уро-
вню. Кодированные значения уровней факторов, 
рассчитывали по формуле (3). Поскольку в экс-
перименте действуют три системы случайных 
величин X1, X2, X3, которые потенциально связы-
вают комбинированный набор количественных 
признаков, относящийся к индивидуальным ге-
нотипам, то их распределение по строках матри-
цы планирования ПФЭ будет равнозначным рас-
пределению родительских форм, которые имели 
сходный набор количественных признаков. Обе-
спечение именно такого распределения также 
реализовано в разработанной компьютерной 
программе с использованием алгоритмического 
языка BASIC. 
Выводы. 1. Для проверки соответствия полу-

ченной многофакторной математической модели 
изучаемым закономерностям нами рекомендует-
ся использовать такие статистические парамет-
ры, как коэффициент множественной корреля-
ции и дисперсия адекватности, алгоритм расчета 
которых приводится в соответствующей мето-
дической литературе (5-6).  

2. Разработанная нами компьютерная програ-
мма была апробирована при оценке степени 
проявления трёх количественных признаков у 
родительских форм и гибридов F1 томата и сла-
дкого перца. Полученные результаты расчета 
планируется представить в следующих публика-
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циях в “Веснике Полтавской государственной аграрной академии”.  
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