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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

УДК 631.145(477.74)

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 
МАЙБУТНЄ – ЗА ЛІЗИНГОМ

О.В. Шебаніна, доктор економічних наук
Миколаївський державний аграрній університет

Висвітлено значимість і переваги лізингових операцій, їх роз-
виток у Миколаївській області (у розрізі її адміністративних райо-
нів). Виявлено існуючі нині недоліки і запропоновано комплекс 
конкретних пропозицій щодо покращення стану справ у цій сфері.

Ключові слова: агролізинг, аграрний сектор, кредитування, 
сільськогосподарська техніка.

Вступ. Відсутність належного кредитування і вади ціно-
вої політики на ринку сільськогосподарської продукції при-
звели до кризисного стану економіку більшості аграрних під-
приємств. Скрутний фінансовий стан сільськогосподарських 
підприємств позначився на їх матеріально-технічній базі, на 
кількості основних видів сільськогосподарської техніки. У ви-
рішенні поставленої проблеми важливу роль відіграє лізингова 
діяльність. В сучасних умовах без лізингових операцій не обі-
йтись. Це обумовлено тим, що лізинг забезпечує економію (у 
порівнянні зі звичайним кредитом) до 10% вартості технічних 
засобів за весь період лізингу.

Постановка проблеми. Проблемою належного розвитку 
лізингових операцій займається значна частина науковців, 
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4 Економічні науки

серед яких: Алексійчук В.М., Борщ А.Г., Германчук Г.М., Гри-
ценко О.Ф., Дем’яненко М.Я., Іванішин В.В., Лайко П.А., Плак-
син О.А., Саблук П.Т., Танклевська Н.С., Утенкова К.О. та ін. 
Лізинг є надзвичайно динамічним і ефективним інструментом 
забезпечення сільськогосподарських підприємств технічни-
ми засобами, тому в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів 
може суттєво впливати на економічне оздоровлення села.

Метою статті є висвітлення переваг і недоліків агролі-
зингу, аналіз його використання у Миколаївській області і ви-
кладення комплексу заходів щодо поширення лізингових опе-
рацій і покращення їх організації.

Виклад основного матеріалу. Нині позики на купівлю 
сільськогосподарської техніки в Україні видають не більше, 
ніж 10 банків, причому на жорстких умовах: вартість грив-
невих кредитів коливається в діапазоні 20-40% річних, міні-
мальний первинний внесок у більшості випадків сягає 40% 
загальної суми, а терміни кредитування скорочено до трьох 
років. У цих умовах виходом є фінансовий лізинг, головни-
ми перевагами якого у порівнянні із традиційним кредитом є: 
заощадження часу і витрачених зусиль на купівлю, докумен-
тальне оформлення угоди, страховку; можливість фінансуван-
ня в іноземній валюті [1].

Лізингові операції дуже поширені в багатьох країнах. На-
приклад, у Франції лізингові операції здійснюють 123 компа-
нії, у Німеччині – 96.

Розвиток системи лізингу в АПК сприяє: подоланню дис-
паритету цін на сільгосптехніку і аграрну продукцію; підви-
щенню попиту на сільгосптехніку; раціональному сполученню 
інтересів виробників машин, користувачів і лізингодавців. 
Лізингоодержувач може скористатися і податковими піль-
гами: лізингові платежі відносять на собівартість продукції, 
включаючи до валових витрат і, таким чином, зменшують 
суму оподатковуваного прибутку [2]. Він одержує можливість 
оновлення своїх виробничих засобів за рахунок придбання в 
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користування нової дорогої техніки без повної оплати. Крім 
того, лізинг поліпшує фінансовий стан агротоваровиробників, 
підвищує конкурентоспроможність бізнесу (особливо – малого 
і середнього).

Уявлення про те, як змінювалися в 2007-2009 рр. обсяги 
укладених Миколаївським філіалом НАК «Украгролізинг» дого-
ворів надає рис.1.

Рис. 1. Вартість укладених МФ НАК «Украгролізинг» договорів

Як бачимо, якщо у 2008 р. у Миколаївській області поміт-
не (2,5 рази) збільшення вартості лізингових угод, то у 2009 р.
розмір цього показника різко (в 1,73 раза) зменшився, що, 
звичайно ж, є негативним явищем, оскільки більшість сіль-
госппідприємств відчуває гостру нестачу фінансових ресурсів 
для придбання необхідної їм техніки. Інформацію про обсяги 
укладених за лізинговими умовами договорів на придбання 
технічних засобів в розрізі адміністративних районів Микола-
ївської області наведено в таблиці.
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6 Економічні науки

Таблиця 
Обсяг укладених договорів Миколаївського 

філіалу НАК «Украгролізинг»

Райони

2007 р. 2008 р. 2009 р.
Відхилення 

2009 р. 
від, тис. грн

Сума, 
тис. грн

Част-
ка 

райо-
ну, %

Сума, 
тис. 
грн

Частка 
району, 

%

Сума, 
тис. 
грн

Частка 
району, 

%

2007 р. 2008 р.

Арбузинський 860 7,0 2520 8,2 1400 7,9 540 -1120

Баштанський 2390 19,4 3750 12,2 3330 18,8 940 -420

Березанський 310 2,5 830 2,7 425 2,4 115 -405

Березнегуват-
ський 520 4,2 2230 7,3 655,5 3,7 135,5 -1574,5

Братський 150 1,2 150 0,5 190 1,1 40 40

Веселинівський 1180 9,6 3820 12,5 1770 10,0 590 -2050

Вознесенський 630 5,1 2450 8,0 945 5,3 315 -1505

Доманівський 150 1,2 450 1,5 180 1,0 30 -270

Єланецький 1230 10,0 3190 10,4 1783,5 10,1 553,5 -1406,5

Жовтневий 180 1,5 250 0,8 220 1,2 40 -30

Казанківський 1900 15,4 3850 12,6 2755 15,6 855 -1095

Кривоозер-
ський 88,8 0,7 250 0,8 120 0,7 31,2 -130

Миколаївський 2270 18,5 5410 17,6 3405 19,2 1135 -2005

Новобузький 90 0,7 220 0,7 95 0,5 5 -125

Очаківський 40 0,3 190 0,6 50 0,3 10 -140

 Перво-
майський 160 1,3 500 1,6 160 0,9 - -340

Снігурівський 151,6 1,2 610 2,0 210 1,2 58,4 -400

Всього по 
області 12300,4 100,0 30670 100,0 17694 100,0 5393,6 -12976

Порівнюючи один з одним 2007 і 2008 рр., бачимо, що 
по всіх адмінрайонах (крім Братського) відбулося зростання 
обсягів укладених за лізингом угод. Стосовно ж 2009 р., слід 
вказати, що також у всіх них відбулися зміни у бік скорочення 
розмірів цього показника.

З адміністративних районів за вартістю лізингових угод 
перші місця посіли: у 2007 р. – Баштанський (19,4%), Микола-
ївський (18,5%) і Казанківський (15,4%); у 2008 р. – Миколаїв-
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ський (17,6%), Казанківський (12,6%), Веселинівський (12,5%) 
і Баштанський (12,5%); у 2009 р. – Миколаївський (19,2%), Ба-
штанський (18,8%) і Казанківський (15,6%). Тобто, у всі три 
аналізовані роки кращий стан справ із придбання технічних 
засобів за умовами лізингу був у Баштанському, Миколаїв-
ському і Казанківському районах. Найгірша ж ситуація за роз-
міром досліджуваного показника у всі три аналізовані роки 
склалася у Новобузькому, Очаківському і Кривоозерському 
районах. Між тим, їх підприємствам також не вистачає тех-
нічних засобів, придбати які за рахунок власних коштів вони 
не в змозі. Ураховуючи це, вказаним районам необхідно сут-
тєво підвищити увагу до збільшення обсягів лізингових опера-
цій, вивчивши при цьому, зокрема, досвід передових районів
області.

Ефективне використання лізингу гальмується вищою (у 
порівнянні з технікою, яка купується безпосередньо у її ви-
робників) ціною. За даними К.О. Утенкової [3], перевищення 
ціни техніки, яка надається на умовах фінансового лізингу, 
складає 25-35% (що стосується потужної техніки, то таке пе-
ревищення сягає верхньої межі). За один трактор сільськогос-
подарське підприємство переплачує 60-65 тис. грн. Тому дер-
жава через систему нормативних актів повинна здійснювати 
дієвий контроль за цінами на техніку, що надається у лізинг, 
не допускаючи їх необґрунтованого завищення.

Слід визнати, що розвиток фінансового лізингу в сільсько-
му господарстві України характеризується несвоєчасністю і 
недостатньою повнотою погашення сільгоспвиробниками лі-
зингових платежів. В його розвитку є суттєві суперечності, що 
гальмують поширення лізингових відносин. Зокрема, відсут-
ність законодавчого закріплення мінімального строку угоди 
фінансового лізингу призводить до того, що лізингодавці, як 
монополісти на ринку лізингових послуг, з метою мінімізації 
ризику і прискорення обороту авансованих ними коштів строк 
лізингової угоди зводять до мінімуму – 1-2 роки. Лізинговим 
платежам необхідно забезпечити відповідну гнучкість щодо 
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строків їх виплати. Шкала цих виплат повинна ураховувати 
специфіку сільськогосподарського виробництва, а лізингова 
маржа повинна бути прийнятною для лізингоодержувачів.

Поширенню лізингових операцій останніми роками зава-
жає і введення лізинговими компаніями України попередньої 
оплати, яка іноді сягає 40% від початкової вартості об’єкта 
лізингу. А це змушує сільгосптоваровиробників відволікати із 
свого обігу значні суми вкрай необхідних їм коштів і змен-
шує їх прибутки. Втрати лізингоодержувача помітно збільшує 
і торгівельна надбавка.

Лізинговий ринок в Україні покликаний відповідати сві-
товим тенденціям його функціонування. Оскільки вітчизняні 
банки майже не забезпечують сільгосппідприємства серед-
ньо- та довгостроковими кредитами, саме лізинг є єдиним з 
порівняно доступних способів придбання сільгосптехніки й 
устаткування. Для здешевлення вартості лізингових операцій 
необхідно, щоб держава надавала певні пільги у цьому плані, 
як це робиться у розвинених країнах світу.

Зокрема, у західних країнах лізинг є особливим видом фі-
нансування. У формі лізингових операцій у Німеччині здій-
снюється маже 17% всіх інвестицій, в Англії – 28, у Франції – 
близько 18, в Нідерландах – 26, в Австрії – 20, у США – 30%. 
В Україні ж лізингове кредитування в інвестиціях в основний 
капітал агропідприємств поки що нестабільне і не перевищує 
10% [2].

На увагу заслуговує і застосовувана в Росії практика по-
ставок за системою федерального лізингу племінної худоби, 
техніки і обладнання для тваринництва з відміною ввізного 
мита.

Активізації розвитку лізингових операцій сприяли б: зни-
ження кредитних ставок банків по них – хоча б до 20%; орга-
нізація лізингових центрів, що спеціалізуються на обслугову-
ванні малих підприємств, створення при обласних лізингових 
центрах відділів з формування бази даних про попит та про-
позицію на технічні засоби; посилення державної підтримки 
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агролізингу; здешевлення нотаріальних послуг для оформлен-
ня лізингових операцій. Підвищенню привабливості та ефек-
тивності лізингу сприяло б і збільшення строку дії лізингового 
договору, який має дорівнювати експлуатаційному терміну 
використання майна (наприклад, для більшості технічних за-
собів він складає 8 років).

Стосовно кредитів, призначених для проведення лізин-
гових операцій, слід вказати, що лізинговій компанії є сенс 
надавати техніку, яка постачається за лізингом, місцевим 
адміністраціям, що здійснюють взаємодії з господарствами і 
одержують від них лізингові платежі, якими вони потім роз-
раховуються з лізинговою компанією, а та – з банком.

Лізингом повинні займатися насамперед фірми – вироб-
ники техніки спільно з відповідними фінансовими структу-
рами, а також регіональні лізингові компанії за участю адмі-
ністрацій регіонів. Здійснення висвітлених у статті заходів, 
спрямованих на усунення існуючих нині у лізингових операці-
ях недоліків, сприятиме підвищенню ефективності лізингових 
відносин, а в кінцевому рахунку – покращенню та оновленню 
технічної бази сільськогосподарських підприємств та складу 
поголів’я їх худоби та птиці.
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У статті розглянуто методологічні підходи до формування сис-
теми управління активізацією діяльності підприємницьких струк-
тур. Акцент зроблено на організаційну взаємодію та гармонізацію 
цільової спрямованості суб’єктів макро- і мікроекономічних рівнів 
управління; системно-комплексний підхід щодо забезпечення 
розвитку активізаційної діяльності суб’єктів господарювання.

Ключові слова: система управління, активізація, цільова 
спрямованість.

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки, транс-
формаційних процесів, глобалізації виникла проблема акти-
візації діяльності організаційних формувань як соціально-
економічних систем. Зовнішнє конкурентне середовище, що 
швидко змінюється, вимагає динамічності в проведенні змін 
щодо формування механізмів забезпечення активізаційної ді-
яльності підприємств, адекватних новим завданням. Аксіома-
тичний підхід до формування комплексної системи забезпе-
чення активізаційної діяльності господарюючих структур, як 
свідчить практична діяльність, не є результативним. Він по-
винен уступати динамічній системі активізації діяльності під-
приємницьких організаційних формувань. Це одна із головних 
методологічних вимог побудови результативної системи ме-
неджменту активізаційної діяльності юридичних та фізичних 
осіб. Динамічність – характерна риса соціально-економічних 
систем, головним критерієм якої є рівень упереджувальної 
адаптованості до змін у зовнішньому середовищі, в часовому 
вимірі.
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Реалізація такої вимоги можлива за умови наявності сфор-
мованої гнучкої системи управління з динамічно-стратегічною 
та тактично-ситуаційною орієнтацією як на рівні підпри-
ємств, так і на вищих рівнях управління, які покликані ство-
рювати умови для активізаційної діяльності підприємницьких 
структур. Лише при такій організаційній взаємодії можливо 
забезпечити загальний ефект будь-якої соціально-економічної 
системи. Це стосується як приватного, так і державного сек-
торів економіки.

Організаційна взаємодія повинна базуватися на: єднос-
ті інтересів суб’єктів влади, суб’єктів власності на фізичний 
і інтелектуальний капітал; розвитку владних та соціально-
трудових відносин. При цьому ми акцентуємо увагу на необ-
хідності гармонізації цільової спрямованості усіх суб’єктів 
суспільної діяльності незалежно від форм власності. Особливо 
такого підходу потребують сільські території, аграрний сек-
тор економіки. Гармонізація цільової спрямованості суб’єктів 
суспільної діяльності потребує зміни критеріїв оцінки, які, 
як підтверджує практика, можуть виконувати стимулюючу 
функцію, функцію забезпечення єдності інтересів, а можуть і 
навпаки – виконувати деструктивну функцію з руйнівними та 
катастрофічними наслідками. Це проявляється як на макро-
економічному, так і на мікрорівнях управління. Останнім ча-
сом критерій прибутковості бізнес-структур став домінуючим. 
Екологічна і соціальна доцільність як головний критерій ци-
вілізованого розвитку соціально-економічних систем не став 
пріоритетним, внаслідок чого система забезпечення розвитку 
активізаційної діяльності підприємницьких структур не ви-
користовує потенційні можливості господарюючих структур. 
Ослаблює потенційні можливості суб’єктів діяльності і розба-
лансованість в інтересах по лінії власності – «роботодавця як 
власника виробничого капіталу і найманої особи як власника 
інтелектуального капіталу».

Тому, формуючи систему забезпечення розвитку активіза-
ційної діяльності підприємств, необхідно, перш за все, на за-
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конодавчому, організаційному, економічному рівнях створити 
передумови як базову основу активізації суб’єктів господарю-
вання. Це дозволить розвинути інституціонально-структурну 
складову системи управління активізаційної діяльності та 
максимально використовувати цінності в конкурентних пере-
вагах, спрямованих на забезпечення синергетичного ефекту. 
Система передумов повинна оцінюватися з позицій макроеко-
номічного потенціалу за критерієм стимулюючої сили впливу 
на діяльність підприємств згідно з життєвими циклами їх роз-
витку, обраними стратегіями та ін.

Кожен життєвий цикл розвитку соціально-економічних 
систем має свої особливості і потребує адекватних механіз-
мів формування макроекономічних передумов посилення їх 
активізаційної діяльності. Такого диференційованого підходу 
потребують галузі та підприємницькі структури різного рів-
ня економічного розвитку та експортної орієнтації. Однак, в 
реальній практиці такий підхід реалізується несинхронно з 
потребами, які висуваються завданнями, цілями та обрани-
ми стратегіями. Державне втручання регулятивного плану в 
більшості випадків носить характер слідування за подіями, що 
значно знижує результативність макроекономічної функції.

Загальний соціально-економічний ефект господарюючих 
структур визначається не лише сформованим потенціалом 
макроекономічних передумов, а й сформованим потенціа-
лом передумов безпосередньо на підприємствах. Складовими 
внутрішньосистемного потенціалу передумов є: психологічна 
готовність організаційних формувань та менеджменту до роз-
витку активізаційної діяльності; мотиваційний, організаційно-
економічний механізми управління активізаційною діяль-
ністю; потенціал підприємства як система фінансового, 
технічного, технологічного, біологічного, кадрового, інформа-
ційного забезпечення. При цьому наша позиція співпадає з 
позицією ряду науковців щодо доцільності розгляду потенці-
алу за критерієм конкурентоспроможності, конкурентоспро-
можності та конкурентостійкості.
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Активізаційна діяльність підприємницьких структур не є 
статичною, а динамічно розвиваючою з конкретною цільовою 
спрямованістю залежно від обраних стратегій розвитку та ці-
лей, яких необхідно досягти.

Однак, в реальній практиці цільова спрямованість акти-
візаційної діяльності не завжди в часі співпадає з цільовою 
спрямованістю стратегій, стратегічною орієнтацією підпри-
ємств. Внаслідок такого підходу в практичному житті гос-
подарюючих структур механізми забезпечення активізації 
суб’єктів діяльності як цілісна система носить різний та нерів-
нозначний характер: незбалансований з цільовою спрямова-
ністю стратегічної орієнтації підприємств; з конкретизацією 
цілей тактичного та оперативного характеру, яких необхідно 
досягти; з потенційними стратегічними можливостями комп-
лексного упереджувального характеру з високим коефіцієн-
том маневреності і гнучкості. Більш результативним є третій 
варіант, оскільки дозволяє підвищити рівень самоактивіза-
ції підприємств як соціально економічних систем. Особливо 
це важливо, як стверджує Сіренко Н.М. [5], в умовах впро-
вадження моделі інноваційного розвитку, яка охоплюватиме 
макро – та мікрорівні управління. Необхідність такого підходу 
підтверджується результатами досліджень інноваційних про-
цесів в країнах світу, включаючи і Україну. Глобальні інно-
ваційні індекси дають підставу стверджувати, що в Україні 
низький рівень розвитку інноваційного потенціалу (загальний 
індекс – 0,45 бали, інноваційна ефективність – 0,73 бали), а 
відповідно і низький рівень самоактивізації суб’єктів в інно-
ваційній діяльності. Упереджувальна збалансованість цільової 
спрямованості механізмів активізації діяльності підприємств 
особливо повинна бути забезпечена в системі управління кон-
курентоспроможністю, антикризовою діяльністю господарю-
ючих структур та з їх цільовою спрямованістю.

В основі названої збалансованості повинна бути єдність 
інтересів виробничих систем та окремих особистостей при ре-
алізації їх потреб. Це дозволить на стадії реалізації стратегій 
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та досягнення цілей максимізувати активізаційний потенці-
ал підприємств як динамічно розвиваючих систем шляхом 
ефективного використання їх ресурсно-організаційного та 
управлінського потенціалів у взаємодії з інтелектуальним по-
тенціалом особистості. Інтереси систем та інтереси особистос-
тей в процесі реалізацій системно-особистісних потреб – фун-
даментальна основа формування результативного механізму 
управління активізаційною діяльністю підприємств як систем 
та особистісним інтелектуальним потенціалом. Таким чином, 
забезпечення динамічного розвитку активізаційної діяльності 
підприємницьких структур можливо лише на основі систем-
ності і комплексності у формуванні механізмів управління на-
званою діяльністю.
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Проаналізовано стан використання альтернативних джерел 
енергії. Наведено рекомендації щодо стимулювання виробни-
цтва рідких моторних біопалив. Запропоновано організаційно-
економічні заходи щодо створення умов для залучення інвести-
цій у створення біогазових енергетичних комплексів.

Ключові слова: біопаливо, поновлювальні енергетичні
ресурси, сільськогосподарське виробництво, біогаз, інвестиції.

Постановка проблеми. Рівень енергетичної безпеки 
України значно нижчий, ніж у США та країнах ЄС. Наша краї-
на покриває власні потреби в енергоносіях за рахунок власних 
ресурсів менше, ніж на 50%. Для покращення паливно енерге-
тичного балансу потрібно ширше використовувати альтерна-
тивні енергетичні ресурси.

У багатьох розвинених країнах світу до стратегічних пи-
тань національної енергетичної безпеки відносять і заміщен-
ня викопних вуглеводневих енергетичних ресурсів поновлю-
вальними. На жаль, використання відновлювальних джерел в 
Україні знаходиться на дуже низькому рівні [1], хоча сільське 
господарство має значний потенціал їх виробництва.

Аналіз останніх досліджень. На сучасному етапі еко-
номічного розвитку України існують різні, часто протилежні 
думки щодо доцільності використання енергетичного потен-
ціалу її аграрного сектора. Прихильники використання біопа-
лив, такі як В. Дубровін, І. Кириленко, Г. Черевко, Ю. Лузан, 
Б.Оверченко та інші наголошують на необхідності їх широко-
го використання. Інші, наприклад О. Бородина, стриманіше 
дивляться на цю проблему. На їх думку, що цілком логічно та 
обґрунтовано, перевагу слід віддавати біопаливам другого по-
коління. Однак сьогодні стосовно рідких біопалив бере верх 
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позиція, що з економічної точки зору, за сучасного рівня цін 
вигідніше експортувати енергетичну сировину, насамперед 
ріпак, а на отримані кошти імпортувати нафту та нафтопро-
дукти. Не краще обстоять справи і з використанням у госпо-
дарській діяльності інших видів поновлювальних енергетич-
них ресурсів.

Рис. 1. Частка альтернативних джерел енергії в паливно-енергетичному 
балансі деяких країн ЄС та України

Незважаючи на існуючі ґрунтовні розробки вчених, по-
требують поглибленого дослідження питання ефективного 
використання альтернативних видів енергії на інноваційно-
інвестиційній основі з урахуванням новітніх досліджень. 
Обґрунтування теоретико-методологічних засад особливо 
актуально в сучасних умовах господарювання в контексті по-
стійної трансформації ринкового середовища.

Країни
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Мета. Метою нашого дослідження є аналіз ситуації з ви-
робництвом та використанням альтернативних енергетичних 
ресурсів в аграрному секторі економіки України і розроблення 
рекомендацій стосовно реалізації інноваційного шляху розви-
тку на найближчу перспективу.

Викладення основного матеріалу. Під енергоємністю 
сільськогосподарської продукції слід розуміти сумарні витра-
ти енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції. 
Повні витрати складаються з трьох основних складових: пря-
мі (паливно-енергетичні), непрямі та інвестиційні. Якщо пер-
ша складова повністю (за рахунок біопалив, енергії вітру та 
сонця) та часткова друга (за рахунок органічних добрив) мо-
жуть бути відтворені в аграрному виробництві, то інвестицій-
ні витрати енергії можуть бути створені лише у промисловості. 
Таким чином аграрний сектор економіки може лише частково 
задовольнити власні потреби в енергетичних ресурсах. Але тут 
постає питання економічної доцільності такого кроку.

Потрібно враховувати, що виробництво та використання 
альтернативних джерел енергії не може бути самоціллю. Це 
лише засіб досягнення основної мети – забезпечення населен-
ня продовольством, а промисловості – сировиною за сприят-
ливими цінами.

Альтернативні види енергетичних ресурсів можна поділи-
ти на три групи. До першої можна віднести невичерпні при-
родні енергетичні ресурси, такі як вітер, сонце, гідроенергія, 
геотермальні води тощо. До другої – поновлювальні ресурси 
як рослинного, так і тваринного походження. Третя група – це 
вуглеводневі палива, ресурси яких значно перевищують за-
паси покладів нафти (наприклад, природний газ, синтетичні 
моторні палива з вугілля тощо) та ядерна енергія.

Сьогодні не повною мірою використовуються енергія ві-
тру та сонця, гідроенергія річок та морів, геотермальні ресур-
си, особливістю яких є їх відновлюваність. На сучасному етапі 
розвитку техніки та технологій використання в господарській 
діяльності енергії вітру та сонця економічно недоцільно через 
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високу вартість отриманих з них електричної та теплової енер-
гії. Щодо геотермальних вод, то майже 90% виявлених їх за-
пасів в Україні є високомінералізованими (мінералізація біль-
ше 3 г/л) та низкопотенціальними (температура нижча 70оС). 
Найбільші прогнозовані запаси термальних вод знаходяться 
у Дніпровсько-Донецький впадині, Криму та басейні Карпат 
[2]. За дослідженнями Ю.К. Роскошенко та М.В. Степанова, 
найбільш перспективним споживачем низькотемпературної 
теплової енергії можуть бути сільськогосподарські споруди, 
головним чином – теплиці [3].

Увага біопаливам у світі приділяється з таких основних 
причин: зменшення викидів парникових газів, прагнення 
скоротити залежність від імпорту викопних вуглеводнів та 
використання поновлювальних джерел енергії. У більшості 
країн світу собівартість рідких біопалив (дизельне біопаливо, 
рослинні олії та біоетанол) вища за ринкову вартість нафто-
продуктів. Тому стимулювання їх використання потребувало 
застосування економічних та адміністративних важелів впли-
ву. Найпоширенішими видами такої підтримки для біопалив у 
країнах ЄС на сьогодні є податкові пільги (зменшення акцизу, 
преференції тощо) та зобов’язання постачальників моторних 
палив використовувати домішки біопалива.

Реалізація цих заходів призвела до збільшення обсягів ви-
робництва та використання біопалив, що, в свою чергу, сти-
мулювало попит на біосировину для його виробництва. За 
оцінками Європейської комісії, для досягнення цільових по-
казників 2020 року (рис. 2) в ЄС має бути імпортовано при-
близно 30% потрібної сировини [4].

В Україні було прийнято низку програм щодо виробництва 
біопалив, наприклад Програму розвитку виробництва дизель-
ного біопалива (затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 грудня 2006 року №1774). Однак їх реалізація 
не була забезпечена фінансово, організаційно та економічно. 
Якщо врахувати, що собівартість рідких біопалив вища за на-
фтопродуктів, то цілком закономірним є негативний результат 
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реалізації зазначених програм. Сьогодні в Україні використо-
вуються лише малопотужні установки з виробництва дизель-
ного біопалива. За експертними оцінками, в країні щороку ви-
готовляється не більше 50 тис. тонн дизельного біопалива, що 
використовується переважно для власних потреб [5, 6].

Рис. 2. Цільові показники використання палив з відновлювальних
джерел в ЄС

Хоча, як свідчить досвід США, країн ЄС та сусідньої Бі-
лорусі, за використання адміністративних та економічних 
важелів може бути організоване масове виробництво і вико-
ристання біопалив. Так, згідно з Державною програмою забез-
печення виробництва дизельного біопалива в Республіці Біло-
русь на 2007-2010 роки у 2010 році планується виробити 780 
тис. тонн зазначеного палива. А на кінець травня 2010 року 
вже вироблено 292,1 тис. тонн. Його випуск здійснюють ВАТ 
«Гродно Азот», ВАТ «Могилевхимволокно» та ВАТ «Белшина» 
[7]. Цього обсягу біопалива вистачить для забезпечення потреб 
аграрного сектора економіки.

Незважаючи на те, що з економічної точки зору такі до-
сягнення можуть здаватися сумнівними, Білорусь отримує 
такі позитивні результати:

• відпрацьовуються технічні, організаційні та економічні 
механізми виробництва і використання біопалив;
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• зменшується енергетична залежність від імпорту ви-
копних вуглеводнів;

• поліпшується екологічна ситуація.
Експорт насіння ріпаку дає змогу отримати валютні над-

ходження, які можна використовувати для імпорту нафти та 
нафтопродуктів. З точки зору ефективності зовнішньоеконо-
мічної діяльності, виробництво дизельного біопалива буде до-
цільним тоді, коли обсяги його виробництва з одиниці сиро-
вини будуть перевищувати обсяги придбання мінерального 
дизельного палива за рахунок реалізації зазначеної кількості 
насіння ріпаку. При цьому необхідно враховувати і ринкову 
вартість супутніх продуктів виробництва. Дане твердження 
має математичний запис:

( )
ЦдQб
ЦрQд

Цд
Цш

>+
−1

або ( )
Цн
Цр

Цн
Цш

>+
−1

,                       (1)

де φ – вихід метилового ефіру ріпакової олії з однієї тонни на-
сіння ріпаку, т/т;
 Цр, Цд, Цн, Цш – ціни, відповідно, ріпаку, дизельного па-
лива, нафти та шроту;

Qд, Qб – нижча теплота згоряння, відповідно, дизельного 
палива та метилового ефіру ріпакової олії (дизельного біопали-
ва), МДж/кг;

λ – вихід світлих нафтопродуктів з однієї тонни нафти.
Слід зазначити, що в сучасних економічних умовах вироб-

ництво дизельного біопалива є сумнівним з точки зору поліп-
шення зовнішньоекономічного балансу країни.

В Україні вже діють деякі пільги для виробників біопалива. 
Так, згідно із Законом №1114 «Про внесення змін і доповнень 
до деяких законодавчих актів України відносно сприяння ви-
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робництву і використанню біологічних видів палива», який 
набув чинності з 1 січня 2010 року, встановлюється нульова 
ставка податку на додану вартість при ввезенні на територію 
України устаткування для виробництва біопалива, яке не ви-
робляється вітчизняними підприємствами. Зазначений закон 
звільняє від оподаткування прибутку виробників біопалива, 
отриманого від його продажу терміном на 10 років [8].

Однак для пожвавлення ринку рідких біопалив цього не-
достатньо. Для стимулювання попиту серед споживачів та 
захоплення частки ринку необхідно забезпечити конкуренто-
спроможну ціну. Для реалізації даної стратегії ціни на біопа-
лива повинні бути знижені до мінімально припустимого рівня, 
при якому спостерігається беззбитковість його реалізації.

Теплові двигуни сільськогосподарської техніки не можуть 
використовувати чисте біопаливо, за деякими поодинокими 
випадками, наприклад тракторів фірми Fendt. Тому на сучас-
ному відрізку часу мова може йти лише про використання су-
мішевих палив.

Конкурентоспроможність моторних палив, що містять біо-
компоненти, можна забезпечити шляхом зменшення ставки 
акцизу на сумішеві палива. Розрахунки, що були виконані за 
використанням авторської методики [9], показують, що вико-
ристання даного механізму дозволить забезпечить привабливу 
ціну палива з вмістом до 10…15% дизельного біопалива.

Зробимо оцінку наслідків реалізації цього кроку для двох 
випадків. Перший – використання дизельного біопалива в 
сільськогосподарському виробництві та другий – в масшта-
бах національного господарства. Розрахунки виконаємо для 
палива В10 (містить 10% дизельного біопалива, решта – мі-
неральне дизельне паливо). Прогнозовані результати наведено 
в таблиці. Як видно з таблиці, експорт додаткових продуктів 
виробництва дизельного біопалива дозволить навіть трохи по-
кращити зовнішньоторгівельний баланс.

Крім того, збільшиться торгівельний оборот за рахунок ви-
користання у виробництві метанолу та інших реактивів. Бю-
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джет додатково отримає відрахування із заробітної плати пра-
цівників, що задіяні у виробництві біопалива.

Таблиця
Прогноз наслідків використання палива В10

Показник
Варіант

перший другий

Річна потреба в дизельному біопаливі, млн т 0,19 0,60

Зменшення надходжень до бюджету від акцизу, 
млрд грн 0,52 1,68

Погіршення зовнішнього торгівельного балансу, 
млн USD 40,00 129,61

Реалізація додаткових продуктів виробництва
дизельного біопалива, млрд грн 0,53 1,73

Щодо ще одного виду біопалива, то Україна має досвід вико-
ристання біоетанолу у виді палива БІО–100. Однак для реаліза-
ції його значного потенціалу (високе октанове число) необхідно 
обладнати техніку двигунами з іскровим займанням, які мають 
високий ступень стиску (приблизно 10…11). Використання по-
рівняно коштовного біопалива в двигунах, що адаптовані під 
низькооктанові бензини, недоцільно. Малоймовірно очікувати, 
що в умовах дефіциту державного бюджету та несприятливої 
економічної ситуації в країні будуть зроблені інвестиції в мо-
дернізацію теплових двигунів сільськогосподарської техніки.

В Україні дещо кращі справи з виробництва біогазу. Реа-
лізовано декілька масштабних проектів (ВАТ «Агро-Овен», ТОВ 
«Українська молочна компанія» тощо). Це пов’язане з тим, що 
отриманий біогаз дешевше за природний газ. Однак і тут іс-
нують проблеми. Як правило, отриманий біогаз використову-
ють у когенераційних установках. У процесі їх експлуатації 
виникають труднощі з реалізацією надлишку електроенергії 
та повним використанням теплової енергії. Так, ТОВ «Україн-
ська молочна компанія» узимку споживає 420 кВт електрич-
ної енергії, а влітку – 200 кВт. А когенераційна установка має 
електричну потужність 635 кВт та теплову — 662 кВт [10].
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Таким чином, підприємство має надлишок енергетичних 
ресурсів, що виробляються з використанням біогазу, але через 
недосконалість законодавства не вдається продати надлишок 
електричної енергії за «зеленим» тарифом. Як наслідок – аг-
рофірма щорічно недоотримає майже 3 млн грн, що призво-
дить до погіршення економічних показників інвестиційного
проекту.

Тому в сучасних умовах підприємствам, що планують 
реалізацію інвестиційних проектів з будівництва біогазо-
вих комплексів, доцільно орієнтуватися на власні потреби в 
енергетичних ресурсах. З практичної точки зору це означає, 
що потрібно нарощувати власні потреби в електричній та те-
пловій енергії, наприклад за рахунок створення переробних 
підприємств, тепличних комплексів тощо. Можливим є і ви-
користання біогазу як моторного палива мобільних енергетич-
них засобів.

Рис. 3. Схема руху енергетичних ресурсів
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У більш вигідному становищі знаходяться сільськогос-
подарські підприємства, які входять в холдинги або мають 
підприємства-партнери. Це дозволяє через об’єднану енерге-
тичну систему передавати партнерам по бізнесу надлишок 
електричної енергії (рис. 3).

Реалізація даної схеми потребує оплати передачі електрич-
ної енергії існуючими лініями електропередач. Тариф на по-
слугу згідно з постановою НКРЕ №573 від 20 травня 2010 року 
– 94,96 грн/(МВт•год) без ПДВ (2 клас напруги – до 35 кВ). 
Дана операція буде економічно доцільною, якщо виконується 
наступне співвідношення

,
1

Цре
КП
ТПСе

<
−
+

                            
(2)

де Се – собівартість електричної енергії, що виробляється у 
когенераційній установці, грн/(МВт•год);

ТП – тариф на передачу електричної енергії, грн/(МВт•год);
Цре – ринкова ціна на електричну енергію, грн/(МВт•год);
КП – коефіцієнт втрат.
Тоді максимальна припустима собівартість електричної 

енергії
( ) .1 ТПЦреКПСе −−<                        (3)

Розрахунки показують, що за існуючими тарифами собі-
вартість електричної енергії власного виробництва не пови-
нна перевищувати 0,5 грн/(кВт•год). Це означає, що собівар-
тість біогазу не повинна перевищувати 780 грн/(1000 м3).

Собівартість біогазу залежить від багатьох факторів, у 
тому числі питомих інвестицій. Крупні біогазові установки до-
зволяють отримати більш дешеву продукцію. Залежність ка-
піталовкладень на отримання одного метру кубічного біогазу 
на добу залежно від органічної сировини наведено на рис. 4 та 
5. Розрахунки виконано для найбільш дорогого обладнання, 
що представлено на ринку України. Як бачимо, збільшення 
потужності біогазової установки призводить до значного змен-
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шення питомих капіталовкладень, а отже і собівартості отри-
маного газоподібного палива. Тому потрібно стимулювати 
створення великих біогазових комплексів, а для забезпечення 
їх сировиною – крупних аграрних підприємств. З точки зору 
зменшення собівартості біогазу доцільно створювати комплек-
си з добовою потужністю не менше 12000 тис. м3. 

Рис. 4. Залежність питомих інвестицій на отримання одного метру 
кубічного біогазу на добу (сировина – гній) від добової потужності

Рис. 5. Залежність питомих інвестицій на отримання одного метру 
кубічного біогазу на добу (сировина – силос) від добової потужності
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На жаль, сьогодні в Україні господарства населення ви-
робляють приблизно 80% молока та володіють відповідною 
кількістю худоби. Це не дає змоги будувати потужні біогазові 
установки і, отже, негативно впливає на залучення інвестицій 
у виробництво біогазу. В країнах з високоефективним сіль-
ськогосподарським виробництвом ситуація протилежна [11].

Висновки. Частка альтернативних джерел енергії в 
паливно-енергетичному балансі як національного господар-
ства України, так і її аграрного сектора – одна з найменших 
у світі. Основні причини, що гальмують їх використання – це 
несприятлива законодавча база, нестача інвестиційних ресур-
сів, деформована структура виробництва продукції тварин-
ництва тощо.

З огляду на дефіцит інвестиційних ресурсів, державі по-
трібно обрати декілька стратегічних напрямків, за якими 
можна отримати швидкі позитивні результати. На сучасному 
етапі економічно доцільними інвестиційними напрямами мо-
жуть бути виробництво та використання сумішевих біопалив 
(за умови застосування економічного стимулювання) і біогазу 
з відходів тваринництва. Нарощування виробництва та ви-
користання біогазу потребує з боку держави стимулювання 
створення великотоварного аграрного виробництва. Також 
необхідно розробляти та впроваджувати нові організаційні 
форми, що адекватні економічній ситуації.

Необхідно на макрорівні трансформувати виробничі від-
носини таким чином, щоб вони сприяли розвитку виробни-
чих сил. Це дозволить Україні здійснити революційні зміни у 
структурі енерговикористання та докорінно змінити аграрний 
сектор економіки, перетворивши його з енергодефіцитного на 
виробника енергетичних ресурсів.
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УДК 338:246:663

ВПЛИВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА 
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА

В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
Н.І. Костаневич, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

У статті на матеріалах сільськогосподарських підприємств Ми-
колаївського району проведено аналіз структури капіталу і ви-
значено її вплив на фінансовий стан підприємства.

Ключові слова: структура, власний капітал, залучений
капітал, фінансовий стан.

Постановка проблеми. Фінансовий стан підприємства 
залежить від результатів його виробничої, комерційної і фі-
нансової діяльності, в т.ч. від фондовіддачі, продуктивності 
праці, рентабельності виробництва, раціонального розміщен-
ня засобів підприємства, а також від структури капіталу, тобто 
співвідношення власних та залучених джерел фінансування. 
Негативним фактором, що характеризує погіршення структу-
ри капіталу та підвищення ризику втрати фінансової стійкос-
ті, є перевищення частини позикових коштів та її збільшення. 
Це відбувається через збитковість багатьох видів продукції, у 
т.ч. тваринництва, так як власний капітал більшості сільсько-
господарських підприємств формується в результаті нерозпо-
діленого прибутку.

Аналіз останніх досліджень. Питання аналізу фінансо-
вого стану підприємства були предметом дослідження таких 
відомих вчених, як І. Бланк, К. Ізмайлова, М. Дем’яненко, А. 
Ковальов, А. Шеремет та ін. Але в працях цих вчених здебіль-
шого розглядалися теоретичні питання проведення аналізу фі-
нансового стану або наводився аналіз на прикладі окремого 
підприємства, області чи республіки. Наша мета – розглянути 
один з напрямків фінансового аналізу на прикладі декількох 
підприємств району.
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Мета статті. Проведення аналізу структури капіталу і 
діагностики фінансового стану декількох сільськогосподар-
ських підприємств Миколаївського району Миколаївської
області.

Викладення основного матеріалу. Дослідження джерел 
фінансування як основи формування активів є важливим за-
вданням аналізу фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства – це економічна категорія, 
що відбиває стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність 
до саморозвитку. У процесі операційної діяльності підприєм-
ства відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, 
змінюється структура засобів і джерел їхнього формування, 
наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок – фі-
нансовий стан підприємства.

Дані щодо складу та структури джерел формування засо-
бів сільськогосподарських підприємств Миколаївського райо-
ну Миколаївської області у 2009 р. надаються в табл. 1.

Коментуючи дані табл. 1, можна відмітити, що в усіх під-
приємствах, крім ТОВ «Надбузьке», засоби формуються за 
рахунок власного капіталу, питома вага якого коливається 
від 43,5% в ТОВ «Надбузьке» до 95,4% в ДП «Степове». Скла-
дається власний капітал в КСП «Сонячне» і ДП «Степове» 
переважно із статутного капіталу, в ТОВ «Надбузьке» і ТОВ 
«Ковалівка» – з нерозподіленого прибутку. Питома вага нероз-
поділеного прибутку в ВАТ «Радсад» – 33,8%, у КСП «Сонячне» 
замість нерозподіленого прибутку – непокритий збиток в сумі
1252,0 тис. грн.

Залучений капітал здебільшого складається з поточних 
зобов’язань. Довгострокові зобов’язання були лише в ВАТ «Рад-
сад» (їх питома вага в сумі власних і позикових коштів склала 
17,6%) та КСП «Сонячне» (2,7%). Слід відмітити, що довгостро-
кові зобов’язання складалися не з кредитів банків, а з інших 
довгострокових зобов’язань.
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Поточні зобов’язання здебільшого складаються з кредитор-
ської заборгованості. Найбільша питома вага кредиторської 
заборгованості в загальній сумі джерел фінансування в ТОВ 
«Ковалівка» (36,5%), ТОВ «Надбузьке» (30,6%), КСП «Сонячне» 
(25,5%). Низька питома вага кредиторської заборгованості в 
ДП «Степове» (4,5%), тому що на 95,4% це підприємство фінан-
сується за рахунок власних джерел та у ВАТ «Радсад» (5,8%), 
тому що в цьому підприємстві питома вага власного капіта-
лу складає 60,4%, довгострокових зобов’язань 17,6%, доходів 
майбутніх періодів 15,9%.

Структура джерел формування майна в кожному з підпри-
ємств індивідуальна. Причому, в ТОВ «Надбузьке», ТОВ «Кова-
лівка» і ДП «Степове» складається лише з власного капіталу і 
поточних зобов’язань, в КСП «Сонячне» – з власного капіта-
лу, довгострокових і поточних зобов’язань, у ВАТ «Радсад» –
з власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань і 
доходів майбутніх періодів.

Структура джерел формування майна впливає на фінан-
совий стан підприємства, який може бути стійким, нестійким 
та кризовим.

Для діагностики фінансового стану використаємо метод 
«ККК», розроблений на кафедрі економічного аналізу і аудиту 
Миколаївського державного аграрного університету [1].

Діагностика фінансового стану сільськогосподарських 
підприємств Миколаївського району показала, що в ТОВ «Над-
бузьке» і КСП «Сонячне» критичний фінансовий стан. В ТОВ 
«Ковалівка» і ВАТ «Радсад» фінансовий стан нестійкий. Лише в 
ДП «Степове», яке на 95,4% фінансується за рахунок власних 
джерел, фінансовий стан абсолютно стійкий.

Для покращення фінансового стану потрібно КСП «Соняч-
не» покращити платоспроможність і фінансові результати, ТОВ 
«Ковалівка» і ВАТ «Радсад» – підвищити платоспроможність, 
ТОВ «Надбузьке» – покращити платоспроможність та структу-
ру капіталу, а саме, підвищити питому вагу власного капіталу, 
щоб підприємство стало незалежним від зовнішніх джерел фі-
нансування. Підвищити питому вагу власного капіталу можна 
за рахунок покращення виробничої та фінансової діяльності.

http://visnyk.mnau.edu.ua/



32 Економічні науки

Таблиця 2
Діагностика фінансового стану 

сільськогосподарських підприємств Миколаївського 
району у 2009 році методом «ККК»

Підприємства

Бальна оцінка, балів

Загальна 
кількість 
балів

Діагностика 
фінансового 
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ТОВ «Надбузьке» 0 0 20 0 20 40 критичний
ТОВ «Ковалівка» 20 0 20 0 20 60 не стійкий

ДП «Степове» 20 20 20 20 20 100 абсолютно 
стійкий

ВАТ «Радсад» 20 0 20 0 20 60 не стійкий
КСП «Сонячне» 20 0 20 0 0 40 критичний

Висновки. Дослідження показало залежність фінансово-
го стану від структури капіталу. Підприємство з найвищою 
питомою вагою власного капіталу (ДП «Степове») має найстій-
кіший фінансовий стан. Два господарства (ТОВ «Ковалівка» 
і ВАТ «Радсад») мають нестійкий фінансовий стан, вони ма-
ють порівняно низьку питому вагу власного капіталу – 51,8% 
та 60,4% (при нормативі більш 50%). Два підприємства (ТОВ 
«Надбузьке» і КСП «Сонячне») мають критичний фінансовий 
стан. Питома вага власного капіталу в ТОВ «Надбузьке» 43,5%, 
тобто нижче нормативу. В КСП «Сонячне» на кінець 2009 р. 
питома вага власного капіталу склала 71,4% (за рахунок ста-
тутного капіталу, тому що господарство в останні три роки 
отримує від господарської діяльності збитки і сума непокрито-
го збитку дорівнює 1252,0 тис. грн). Тобто у нинішніх умовах 
виживають підприємства, які переважно фінансуються за ра-
хунок власного капіталу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Клочан В. П. Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінан-
сового стану підприємства / В. П. Клочан, В. В. Клочан, Н. І. Костаневич,
А. Г. Костирко // Економіка АПК. — 2008. — № 7. — С. 54—56.

http://visnyk.mnau.edu.ua/



33Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 3, т.1, 2010
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ПРИСКОРЕННІ 
ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ

Л.П. Марчук, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Розглянуто деякі методологічні аспекти дослідження ринку ін-
новацій. Висвітлено сучасні методи маркетингової діяльності, що 
активізують процес реалізації новітніх технологій та інноваційної 
продукції.

Ключові слова: маркетинг, трансфер інновацій, бренд,
позиціонування технологій, маркетинговий альянс.

Вступ. Прискорення інноваційного розвитку вітчизняної 
економіки значною мірою залежить від умов комерціалізації 
результатів наукових розробок та їх виробничого опанування. 
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема удо-
сконалення і розвитку маркетингової діяльності, спрямованої 
на активне просування новітніх технологій, продуктових ін-
новацій у ринковому середовищі. Адже відомо, що тільки 15% 
нових товарів надходить на ринок безпосередньо з науково-
дослідних установ. Решта опиняється на ринку завдяки інтен-
сивній маркетинговій діяльності [1, c. 39].

Обґрунтуванню маркетингових досліджень інноваційно-
го характеру присвячено праці багатьох вітчизняних еконо-
містів. Серед них праці О. Гладунова, М. Канінського, І. Ли-
товченко, М. Окландера, Я. Полякової, А. Старостиної та ін. 
Вченими досить докладно досліджено питання, що стосуються 
вибору маркетингових стратегій, формування маркетингових 
програм підприємств, розвитку маркетингових комунікацій, 
оцінки ефективності маркетингових заходів. Але ще недо-
статньо вивченими залишаються проблеми, які стосуються 
специфіки просування на ринок новітніх технологій, методів 
ринкових досліджень, узгодження виробничих можливостей 
опанування інновацій із запитами ринку тощо. Ці напрями 
дослідження заслуговують на подальшу увагу.

Постановка завдання. Автор статті поставив собі за мету 
висвітлити ключові методологічні позиції, що стосуються до-
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слідження ринку інновацій, з’ясувати перспективні напрями 
розвитку маркетингової діяльності, розглянути сучасні мето-
ди просування на ринок новітніх технологій та інноваційної
продукції.

Результати дослідження. На нашу думку, ключовими 
методологічними моментами дослідження ринку інновацій 
слід вважати:

– врахування особливостей цього ринку, спричинених спе-
цифікою його об’єктів і суб’єктів;

– з’ясування цілей та перспектив розвитку підприємств, 
що займаються інноваційною діяльністю, а також визначення 
їх статусу на ринку;

– висвітлення переваг партнерської взаємодії виробників і 
споживачів в умовах розгортання інноваційної діяльності.

Характерними рисами ринку інновацій є такі:
– швидка мінливість ринкової кон’юнктури;
– високий ступінь ризику;
– складність прогнозування;
– можливість глибоких диспропорцій між ринковими

сегментами;
– неординарність методів конкурентної боротьби.
Всі ці ознаки спричинені специфікою об’єктів реалізації, 

якими є новітні технології, продуктові інновації, інноваційні 
послуги. Саме їх креативний характер зумовлює широкий діа-
пазон варіювання ринкових ситуацій і різноманітність вста-
новлення ринкових зв’язків.

Слід звернути увагу на «сходинкову» залежність між 
об’єктами реалізації на ринку інновацій. Вихідною «сходин-
кою» завжди є нові технології, а похідною – інноваційні товари 
чи послуги, які є практичним втіленням технологій. З огляду 
на цей дуалізм, при проведенні досліджень потрібно:

– зважати на часовий лаг, який завжди існує між виник-
ненням і розробкою наукової ідеї та її реальним практичним 
втіленням спочатку у технології, а потім у кінцевому іннова-
ційному продукті;
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– враховувати ланцюговість отримання економічного 
ефекту (його отримання через втілення технологій у товарі чи 
послузі, що підлягають реалізації);

– оцінювати рівень економічної ефективності нових тех-
нологій через продуктивність кінцевого результату – інновації.

Розглянута двокомпонентність об’єктів інноваційного рин-
ку приводить до специфічного уособлення його суб’єктів, яки-
ми виступають виробники і споживачі. Тут теж спостерігаєть-
ся певний дуалізм. Підприємства, що мають науково-дослідні 
підрозділи, можуть одночасно виступати і у ролі розробників 
нових технологій, і у ролі їх споживачів. Підприємства також 
можуть використовувати технології, які вони отримують на 
комер-ційній основі від науково-дослідних установ, провайде-
рів, інших підприємств. Цей щабель споживання обумовлює 
появу наступного, коли окремі індивіди, організації, установи, 
підприємства стають споживачами продуктових інновацій чи 
нових послуг. За таких обставин маркетологам потріб-но здій-
снювати комплексну розробку блоку «технології – інновацій-
ний продукт», дбаючи про узгодженість інтересів і виробни-
ків, і споживачів інновацій різного рівня.

Успіх маркетингової діяльності значною мірою буде за-
лежати від вибору пріоритетної ланки маркетингових опра-
цювань. Сучасні маркетингові концепції вимагають першо-
чергової орієнтації на споживача, вважаючи його головним 
суб’єктом ринкових відносин. Але у випадку виробництва і 
комерціалізації інновацій треба чітко визначити, хто із спо-
живачів має прерогативу впливу на ринок: чи підприємства 
як споживачі технологій, чи інші суб’єкти як споживачі про-
дуктових інновацій та інноваційних послуг.

Вважаємо, що маркетологи повинні віддати пріоритет 
виробничим підприємствам, які опановують нові технології. 
Споживачі продуктових інновацій і послуг, як правило, у своїх 
запитах слідують за виробниками, погоджуючись на їх пропо-
зицію. Інертність цих споживачів можна пояснити низьким 
рівнем актуалізації потреби у нових високотехнологічних то-
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варах та їх відносно задовільним ставленням до традиційної 
продукції.

З огляду на це, важливою складовою маркетингової ді-
яльності мають стати заходи, спрямовані на підвищення за-
цікавленості підприємств у придбанні та впровадженні нових 
технологій. На нашу думку, такої зацікавленості можна досяг-
ти за допомогою позиціонування сучасних технологій і обґрун-
тування економічної доцільності їх застосування. Схильність 
підприємств до впровадження передових технологій підви-
щиться, якщо їм буде гарантовано:

– високий рівень конкурентоспроможності майбутньої ін-
новаційної продукції за функціональними і ціновими характе-
ристиками;

– прийнятні фінансові витрати на опанування технологій;
– зниження ступеня ризику при впровадженні технологій;
– отримання належного економічного ефекту;
– поліпшення ділової репутації.
Обравши стратегію технологічного оновлення виробни-

цтва, підприємства зважатимуть на альтернативні канали 
надходження технологій і ступінь їх розроблення. При цьому 
вони також будуть брати до уваги конкретний тип власної ін-
новаційної стратегії і бажану конкурентну позицію на ринку 
інноваційної продукції. Всі ці складові повинні враховувати 
маркетологи при просуванні новітніх технологій у ринковому 
середовищі.

Простежимо особливості сучасного трансферу технологій, 
зважаючи на окреслену методологію дослідження.

Коли технологія знаходиться на початковій стадії розроб-
ки, інтерес до неї можуть виявляти або невеликі підприємства, 
які шукають свою «нішу» на ринку і яким для цього потрібна 
унікальна технологія, або крупні компанії, які дотримуються 
стратегії стабілізації і намагаються закріпити свою монополь-
ну владу на ринку.

Якщо технологія розроблена, але ще не доведена до про-
мислового освоєння, то нею можуть цікавитись великі ком-
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панії із значними фінансовими і технологічними можливос-
тями або венчурні фірми, які з ними співпрацюють. Їх мета: 
створення умов для диверсифікації виробництва і захоплення 
нових сегментів ринку.

Розроблені та апробовані технології є предметом опану-
вання для середніх компаній, які прагнуть до отримання кон-
курентних переваг в ринковому просторі.

Зрілі технології потрібні крупним компаніям, які займа-
ються ринковою експансією в умовах загострення конкурен-
ції. Такі технології також вигідні малим фірмам, які отриму-
ють їх у закінченому вигляді за відносно низькими цінами.

Альтернативними каналами отримання новітніх техноло-
гій, що знаходяться на різних стадіях розробки чи апробації, 
можуть бути купівля-продаж ліцензій, патентів, використан-
ня результатів власних наукових досліджень, що поповнюють 
нематеріальні активи підприємств. Зрілі технології, як прави-
ло, поширюються за допомогою лізингу, франчайзингу, інжи-
нірингових послуг, передання секретів виробничого досвіду 
(ноу-хау).

Методологія дослідження ринку інноваційної продукції 
теж має свої особливості. Маркетингова діяльність обов’язково 
повинна враховувати:

– інноваційну політику фірми;
– рівень технологічної готовності підприємства до вироб-

ництва інноваційної продукції;
– поетапний характер опанування ринком інновацій;
– ступінь ринкового реагування на інноваційний продукт.
Інноваційна політика підприємства, технологічна довер-

шеність виробництва орієнтують фірму або на виробництво 
принципово нових товарів, або на часткове удосконалення іс-
нуючих зразків та їх копіювання.

Залежно від етапів просування інновацій на ринку і ре-
акції на них споживачів обираються відповідні маркетингові 
стратегії, які покликані поліпшити ринкову ситуацію з метою 
прискорення реалізації інноваційної продукції та отримання 
відповідного економічного ефекту її виробниками. Напри-
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клад, у моделі Бостонської консультативної групи пропону-
ються такі маркетингові стратегії:

– підтримання конкурентних переваг (для інноваційних 
підприємств – лідерів, що швидко опановують ринок);

– вибіркового розвитку (для підприємств, які займають не-
значну частину ринку, а їх товари мають низьку довіру спо-
живачів);

– «збору врожаю» (для підприємств, що мають значні обся-
ги реалізації інноваційної продукції, але уповільнену динаміку 
збуту);

– елімінації, або виходу з ринку (для підприємств, товари 
яких не користуються попитом) [2, c. 301].

Методи сучасного маркетингу, спрямовані на просування 
інновацій на ринок, досить різноманітні.

Так, наприклад, виграшним методом маркетингової ді-
яльності вважається створення бізнес-портфеля інноваційних 
продуктів, який включає комплекс інновацій: основний товар, 
допоміжні й додаткові товари, послуги, потрібні споживачам 
при використанні запропонованих товарів.

Велику роль сучасний маркетинг відводить інформаційно-
комунікаційним технологіям. Киберпростір зараз активно ви-
користовується для позиціонування інноваційних технологій, 
товарів і послуг, їх масового рекламування. З цією метою в 
Інтернет-мережі створюються електронні паспорти новітніх 
технологій, спеціальні рекламні сайти, презентуються останні 
технологічні досягнення, здійснюються віртуальні виставкові 
заходи. Зворотня реакція споживачів на отриману інформа-
цію з’ясовується за допомогою спеціальних флеш-технологій.

Є ціла низка методів, за допомогою яких пропонується ви-
значати можливості комерціалізації результатів інноваційних 
розробок. Це – методи вибіркового обстеження аудиторії спо-
живачів (глибинні інтерв’ю, фокус-групи, проекційний метод), 
метод панельного опитування експертів, пробний маркетинг 
тощо.

Нині одним з найбільш перспективних напрямів розвитку 
маркетингової діяльності вважається формування маркетин-
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гових альянсів. Вони можуть створюватися крупними конку-
руючими компаніями, що працюють у певній галузі наукових 
досліджень, або ж компаніями, які знаходяться у межах регі-
ональних кластерів. Прикладом співпраці компаній може слу-
гувати діяльність комп’ютерних гігантів IBM та Dell. Конку-
руючи на ринку персональних комп’ютерів, вони одночасно 
обмінюються технологіями і комплектуючими.

У межах регіональних кластерів результати маркетинго-
вих досліджень стають більш плідними внаслідок тісного спів-
робітництва науковців, провайдерів, підприємців. Так, на-
приклад, завдяки спільним зусиллям учасників інноваційного 
кластеру «Відродження» у Рівненській області протягом остан-
ніх років здійснено розробку декількох інноваційних проектів, 
проведено маркетингове дослідження ринку пиломатеріалів 
західного регіону, розроблено концепцію бренду регіональної 
сільськогосподарської компанії з метою залучення іноземних 
портфельних інвестицій [3, c. 24].

Спільною маркетинговою діяльністю у кластерах сьогодні 
займаються не тільки великі компанії, але й значно менші за 
розміром підприємства. Так, фермерами Херсонської області 
створено спільний зовнішній канал збуту кавунів. Починаючи 
з 2008 року, ними реалізується ще один проект – експорт у 
країни Європейського Союзу екологічно чистих безкісточко-
вих кавунів [4, c. 146].

Розглянуті напрями і методи маркетингу орієнтовані пе-
реважно на використання переваг комунікаційної діяльнос-
ті. Але вчені впевнені, що в перспективі відправним пунктом 
маркетингових напрацювань стане інший підхід: суттєве під-
вищення якості інноваційної продукції, інформація про яку 
буде доводитися до величезної маси споживачів за допомогою 
новітніх інформаційних технологій.

У зв’язку з цим у сфері маркетингової діяльності особливої 
популярності зараз набуває концепція брендингу, орієнтова-
на на розроблення нових товарів, відповідних товарних ма-
рок і перетворення їх на бренди. В українській економіці вже 
створено певні умови для поширення брендів, але вони ще не 
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відповідають світовим стандартам. Нині найбільшу частку у 
загальній вартості брендів займає сфера комунікацій (30%) і 
харчова промисловість (29%). Частка брендів, наприклад, у 
машинобудуванні, складає тільки 13%, що майже у три рази 
менше, ніж у провідних країнах світу [5, c. 55]. Тому напрацю-
вання в цьому напрямі вимагають подальшого розвитку.

Висновки. Вважаємо, що методологія дослідження ринку 
інновацій вимагає ґрунтовного комплексного аналізу цього рин-
ку з урахуванням специфіки його об’єктів і суб’єктів, науково-
технологічної поведінки підприємств, обраної стратегії іннова-
ційного розвитку, конкурентної ринкової позиції фірм.

До низки найбільш ефективних сучасних методів марке-
тингу, що стосуються ринку інновацій, можна віднести:

– комплексне позиціонування новітніх технологій та інно-
ваційної продукції;

– активне використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій;

– проведення спільної маркетингової діяльності інтегрова-
ними бізнесовими структурами;

– фронтальне обстеження широкої аудиторії споживачів з 
метою з’ясування її реакції на запропоновані інновації;

– цілеспрямований вплив на споживачів за допомогою ви-
користання кон-цепції брендингу, орієнтованої на формуван-
ня позитивного іміджу виробників інновацій.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ВЕДЕННЯ САДІВНИЦТВА

В.С. Кушнірук, кандидат економічних наук
Миколаївський державний аграрний університет

У статті науково обґрунтовано концептуальні підходи до за-
провадження інноваційно-інвестиційних технологій вирощу-
вання конкурентоспроможних і високопродуктивних плодових і 
ягідних насаджень в умовах Південного регіону. Запропонова-
но стратегію розвитку ефективного ведення садівництва через 
оцінку садівницькими підприємствами економічного потенціалу 
різних систем ведення садівництва.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційне ведення галузі,
інтенсивні насадження, економічний потенціал, садівництво.

Постановка проблеми. Вступ України до СОТ вимагає від 
садівницьких підприємств виробляти конкурентоспромож-
ну плодоягідну продукцію у великих обсягах, щоб витримати 
конкурентну боротьбу з країнами, де розвинуте садівництво 
(Польща, Італія, Франція, Голландія тощо), для яких україн-
ський ринок є повністю відкритим. Це вказує на те, що вітчиз-
няним садівницьким підприємствам потрібно впроваджувати 
такі технології у виробництво плодово-ягідної продукції, щоб 
виробляти продукцію в достатній кількості для України і на 
експорт. Багатовіковий досвід свідчить про те, що в нашій 
країні сприятливі природно-кліматичні умови для виробни-
цтва смачних плодів і ягід насамперед на території південно-
го Степу, а це передбачає потенційні можливості ефективного 
ведення садівництва. Все це потребує якнайшвидшого пере-
ходу садівницьких підприємств на інноваційно-інвестиційне 
ведення галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням роз-
витку економіки садівництва та впровадження інноваційно-
інвестиційних технологій виробництва присвячено праці 
таких видатних вчених: як О.Ю. Єрмакова, В.А. Рульєва,
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О.М. Шестопаля та інших. Однак спад плодово-ягідного вироб-
ництва в країні потребує поглибленого дослідження концепту-
альних підходів до запровадження інноваційно-інвестиційних 
технологій виробництва та оцінки економічного потенціалу 
різних систем ведення садівництва.

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є нау-
кове обґрунтування концептуальних підходів до створення та 
запровадження інноваційно-інвестиційних технологій виро-
щування конкурентоспроможних і високопродуктивних пло-
дових і ягідних насаджень та економічного потенціалу різних 
систем ведення садівництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вітчиз-
няних садівницьких підприємств саме інновації та інновацій-
ний розвиток є тією рушійною силою, що спроможна забез-
печити продовольчу безпеку України від імпорту і подолати 
розрив із розвиненими державами, які виробляють плодоягід-
ну продукцію. Тобто, не екстенсивним шляхом, який було вже 
апробовано, здобувши при цьому міцні позиції на світовому 
ринку, а насамперед у русі інноваційно-інвестиційного роз-
витку, вишукуючи і реалізуючи свої потенційні можливості, 
займаючи провідні позиції з виробництва плодів у тих зонах, 
де сприятливіші природні умови. Звичайно, цим процесом по-
трібно цілеспрямовано й ефективно управляти, не покладаю-
чись на дію тільки ринкових регуляторів.

Наукові дослідження вказують на те, що дія факторів 
науково-технічного прогресу, які безпосередньо пов’язані із 
створенням багаторічних насаджень та формуванням сучас-
ної матеріально-технічної бази промислового садівництва, пе-
ретворює його в одну з найбільш капітало і фондомістких галу-
зей сільського господарства. За цих умов виняткової гостроти 
набуває питання підвищення ефективності відтворення і про-
дуктивного використання насаджень як головного елемента 
основних виробничих фондів у садівництві.

Отже, перехід на інноваційно-інвестиційне ведення галу-
зі є основним шляхом збільшення виробництва плодів та ягід 
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і підвищення ефективності садівництва. Слід відзначити, що 
на сучасному етапі садівництво зазнає найбільших змін за пе-
ріод існування, що пов’язано з необхідністю підвищення про-
дуктивності праці в галузі за рахунок зниження трудомісткос-
ті робіт по догляду за насадженнями і широкого застосування 
механізації. Все це повинно викликати у існуючих садівниць-
ких підприємств інтерес до здійснення активних інновацій-
них трансформацій, розвитку і стимулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності через реінвестування фінансових 
ресурсів у дану галузь.

Відзначимо, що розвиток промислового садівництва в ре-
гіоні й по Україні в цілому можна забезпечити різними шляха-
ми, а саме екстенсивним, інтенсивним і інноваційним.

Слід також відрізняти такі поняття, як інноваційно-
інтенсивні та інноваційно — інвестиційні технології виробни-
цтва плодів і ягід.

Відзначимо, що на сучасному етапі основою інноваційно-
інтенсивних технологій у садівництві є тип насаджень (кон-
струкція крони, підщепа, схема садіння), сорти, різноманіт-
ні сорто-підщепні комбінування, що здебільшого пов’язані 
із зміною кількісних і якісних параметрів самих насаджень
[2, с. 286].

Інноваційно-інвестиційне ведення галузі передбачає реін-
вестування власних фінансових ресурсів у науково-технічний 
прогрес, орієнтований на сегментований споживчий ринок 
плодоягідної продукції, який через практичне використання 
ідей приводить до створення та використання садівницьки-
ми господарствами високопродуктивних плодових і ягідних 
культур, конкурентоспроможних за показниками якості і еко-
номічної оцінки типів насаджень, з удосконаленою технологі-
єю виробництва, зберігання та переробки. Прискорення тем-
пів науково-технічного прогресу в даній галузі приводитиме 
до швидкого оновлення породно-сортового складу плодових і 
ягідних насаджень, враховуючи критерії впливу позитивних 
та негативних факторів.
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До позитивних факторів, що впливають на ефективне 
ведення садівництва, слід віднести: впровадження кращих 
високопродуктивних плодових сортів, а також широке ви-
користання слаборослих оздоровлених підщеп (карликових 
та напівкарликових) та насаджень типу кніп-баум; ущільне-
не розміщення плодових дерев у рядку (2000-2500 дерев на 
1 га); ретельний та своєчасний обробіток ґрунту, особливо 
пристовбурної смуги, збереження вологи в ґрунті; своєчас-
ний інтегрований захист зерняткових та кісточкових плодів 
від шкідників та хвороб; обрізування плодових дерев та ягід-
них кущів, спрямоване на регулювання росту та плодоно-
шення; удобрення та краплинне зрошення насаджень; засто-
сування протиградової сітки для плодових насаджень у разі
необхідності.

Серед негативних факторів, що впливають на ефектив-
не ведення садівництва, слід виділити агрокліматичні та 
ґрунтово-біологічні, технологічні і організаційні.

Однією з основних складових підвищення конкуренто-
спроможності промислового садівництва і розвитку вітчизня-
них (садівницьких) суб’єктів підприємницької діяльності стає 
здатність Інституту садівництва НААНУ та дослідних плодо-
розсадницьких станцій запропонувати ідеї, розробити кон-
цепції розвитку галузі, виготовити новий продукт (сорти, типи 
насаджень, посадковий матеріал), провести апробацію інно-
ваційно нового продукту.

При цьому слід відмітити, що дослідним установам потріб-
но виявити найкращі і перспективні інновації (сорти), Інсти-
туту садівництва НААНУ розробити методичні рекомендації з 
удосконалення технології виробництва, заохотити садівницькі 
підприємства до запровадження інноваційно-інвестиційних 
технологій виробництва і просувати на ринок плоди і ягоди з 
новими споживчими якостями, які орієнтовані на задоволен-
ня існуючих потреб населення регіону.

У той же час потрібно враховувати існуючі ринкові мож-
ливості інноваційного розвитку садівництва, вибір оптималь-
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них варіантів щодо наявності потенціалу у садівницьких під-
приємствах, визначення цільових ринків для реалізації плодів 
і ягід. Безумовно, саме надійний ринковий сегмент здатний 
забезпечити ефективне ведення садівництва, що передбачає 
постійне постачання садівницькими підприємствами плодів і 
ягід потенційним оптовим покупцям.

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку нестабіль-
ної економіки більшість головних спеціалістів (агрономів) са-
дівницьких підприємств проходять стажування у Італії, Фран-
ції, Польщі з метою надбання досвіду щодо новітніх технологій 
і сортів плодових і ягідних культур, які дають швидку віддачу 
від реінвестованих фінансових ресурсів, зменшення затрат 
праці на одиницю продукції насамперед за рахунок всебіч-
ної механізації виробничих процесів у садівництві, що, без-
умовно, супроводжуватиме зниження виробничої собівартості 
плодів. При цьому слід вказати на недолік садівницьких під-
приємств, який полягає у закладанні молодих садів саджанця-
ми закордонних сортів, які до наших природно-кліматичних 
умов не пристосовані і мало дослідженні науковцями.

Усе це вказує на те, що спеціалізованим садівницьким під-
приємствам регіону для забезпечення ефективного ведення 
галузі, зниженню собівартості плодової продукції, відпрацю-
вання проблем щодо інноваційних технологій, які зумовлені 
розвитком науково-технічного прогресу насамперед необ-
хідна тісна співпраця з Інститутом садівництва НААНУ, до-
слідними станціями, плодорозсадницькими господарствами, 
передовими господарствами регіону із приводу отримання 
дієвих порад щодо виробничої діяльності. Саме через нако-
пичення передового досвіду під час спілкування на семінарах 
із провідними вітчизняними та закордонними спеціалістами, 
поїздками на дослідні садівницькі станції садівники-аматори 
повинні оцінювати позитивні та негативні фактори впливу 
на галузь, порівнювати потенційні можливості одного госпо-
дарства з іншим та обирати найкращі, ймовірно можливі для їх-
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ньої території заходи щодо ефективного розвитку промислового
садівництва.

На основі вищевикладеного нами запропоновано стратегію 
розвитку ефективного ведення садівництва у Миколаївській об-
ласті на 2010 рік за умов оцінки садівницькими підприємствами 
економічного потенціалу різних систем ведення садівництва з 
урахуванням власних фінансових можливостей, що сприятиме 
переходу на інноваційно-інвестиційні технології виробництва 
яблук (табл.).

Запропонована стратегія передбачає різні схеми садіння із 
загущенням від 417 до 3000 дерев на 1 га саду, що залежить від 
наявності у садівницьких підприємств необхідної матеріально-
технічної бази для здійснення агротехнологічних заходів, трудо-
вих та фінансових ресурсів. При цьому передбачається закла-
дання саду сортами (Айдаред, Голден Делішес, Симиренківець, 
Джонаголд тощо) з використанням середньорослих підщеп (ММ–
106; 54–118) без краплинного зрошення і карликових підщеп (М–
9; 62–396) на краплинному зрошенні з встановленням шпалери 
(трьохдротової) і по типам насаджень (4х1,25м; 4х1м; 3,3х1м) 
бамбукових підпор. У перший рік після посадки необхідно про-
водити залуження міжрядь злаковими травами, а утримання 
пристовбурної смуги в рядку – під гербіцидним паром.

Слід вказати на те, що сорти яблунь на середньорослій під-
щепі 54-118 відзначаються більш високою морозо- та посухос-
тійкістю на відміну від ММ-106, яка добре переносить перезво-
ложення, але не виносить нестачі вологи. Крім того, сорти яблунь 
на карликовій підщепі 62-396 спроможні витримувати зни-
ження температури у зимовий період до – 16оС і при цьому не
вимерзають.

Розрахунки щодо виробництва яблук за різними техноло-
гіями показали, що найбільш інтенсивними є насадження V-IX 
типів, які вступатимуть у плодоношення і забезпечать покриття 
поточних витрат на 3-4 рік, а строк окупності капітальних вкла-
день з урахуванням лага по них складатиме близько 4 років.
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Висновки. Отже, від ефективного використання кон-
цептуальних підходів щодо створення та запровадження 
інноваційно-інвестиційних технологій вирощування конку-
рентоспроможних і високопродуктивних плодових і ягідних 
насаджень для умов південного Степу залежить ефективність 
галузі і забезпечення населення садівницькою продукцією 
відповідно до норм споживання. Крім того, економічний по-
тенціал різних систем ведення садівництва повинен виклика-
ти у існуючих садівницьких підприємств регіону інтерес до 
здійснення активних інноваційних трансформацій, розвитку і 
стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності через ре-
інвестування фінансових ресурсів у дану галузь.
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ЗЕМЛЕЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЯК ФАКТОР 
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

ФЕРМЕРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Т.В. Порудєєва, кандидат економічних наук
Миколаївський державний аграрний університет

Виявлено світову позитивну тенденцію залежності розміру 
землекористування від землезабезпеченості, і негативну – рівня 
інтенсивності використання ріллі від площі землекористування.

Ключові слова: фермерські господарства, ефективність, 
землезабезпеченість, землекористування.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток земельних 
відносин вимагає рішучих кроків у напрямі підвищення ефек-
тивності використання земель. Особливо актуально ця пробле-
ма постала перед фермерськими господарствами, де невре-
гульованість питань оптимального розміру землекористування 
негативно впливає на ефективність виробництва.

Аналіз публікацій. Питання щодо оптимізації розмі-
рів фермерського землекористування відображено в працях
С.В. Долинського, М.Г. Лобаса, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Са-
блука, А.М. Третяка та інших. Але запропоновані підходи вра-
ховують переважно суб’єктивні фактори (технічну забезпече-
ність, кількість працюючих, середню трудомісткість одного 
гектара тощо). В той же час, світовий досвід вказує, що більш 
потужним та об’єктивним фактором розміру і ефективності 
фермерського землекористування є землезабезпеченість. Вза-
ємодії вказаних чинників у сучасних наукових дослідженнях 
приділено менше уваги.

Мета і методика досліджень. Мета роботи – встановити 
вплив показника землезабезпеченості на формування розмірів 
землекористування фермерських господарств і ефективність 
використання землі. Вихідним матеріалом для дослідження 
були дані літературних джерел [1–5], а також вітчизняної [6] та 
зарубіжної статистики [7,8]. Статистично узагальнений мате-
ріал оброблено методом графічного аналізу.
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Виклад основного матеріалу. Встановлено, що на сві-
товому рівні існує позитивна лінійна залежність між землеза-
безпеченістю (площа сільськогосподарських угідь або ріллі на 
одного мешканця країни) і середнім розміром землекористу-
вання фермерського господарства (лінія А на рис. 1 і 2). Екс-
траполяція даних дозволяє встановити, що середній розмір 
сільськогосподарських угідь фермерського господарства в 
Україні за світовими нормами землезабезпеченості повинен 
досягти 100 га. Саме таку максимально можливу площу у во-
лодінні визначено законодавством України. Але практично 
цей рівень не може бути забезпеченим, оскільки норма во-
лодіння ріллею обмежується в 50 га, тобто фактично можна 
мати у приватному володінні не більше 55-60 га сільгоспугідь 
(за середнього рівня розораності сільгоспугідь 84%). Звідси, 
дозволену норму володіння ріллею доцільно довести до 90–100 
га, що для України практично співпадає зі світовою тенденці-
єю (лінія А на рис. 1).

Рівень землезабезпеченості помітно впливає на інтенсив-
ність використання ріллі: для країн з невисокою землезабезпе-
ченістю характерна і більша віддача гектара землі сільськогос-
подарською продукцією, що видно з рисунку 2 (лінія С). Так, 
в країнах Євросоюзу, де земельні ресурси обмежені, має місце 
найбільший вартісний вихід продукції з гектара ріллі. Показо-
вим є приклад Японії, де земельні ресурси знаходяться в осо-
бливо гострому дефіциті (0,04 га ріллі на одного мешканця). 
Кожний гектар землі тут дає продукцію вартістю у 5,6 разів 
більше порівняно з Євросоюзом.

Незважаючи на велику різницю в розмірах землекорис-
тування фермерських господарств різних груп країн, видно 
(рис. 1 лінія С), що рівень виробництва продукції з усієї пло-
щі ріллі на одне господарство у західноєвропейських і північ-
ноамериканських фермерів не має великих розходжень. Це 
свідчить про те, що земельні ресурси Північної Америки ще 
дозволяють нарощувати виробництво продукції за рахунок 
збільшення земельних масивів без додаткових заходів інтен-
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сифікації. У західноєвропейських фермерів такі можливості 
обмежені, тому менші за розміром земельні масиви викорис-
товують більш інтенсивно.

Рис.1. Світові тенденції змін розмірів землекористування та обсягів 
виробництва продукції фермерських господарств залежно від 

землезабезпеченості

Для досягнення європейських стандартів обсягів валової 
продукції рослинництва, виробленої на одне господарство, 
легко визначити, що середній розмір землекористування укра-
їнського фермера на сучасному рівні інтенсифікації виробни-
цтва повинен бути не менше 400 га.
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Рис.2. Світові тенденції змін площі ріллі та її продуктивності
у фермерських господарствах залежно від землезабезпеченості

 Інший підхід полягає в досягненні європейських стан-
дартів інтенсифікації виробництва. В такому випадку немає 
підстав вважати сучасний рівень землезабезпеченості серед-
ньостатистичного фермерського господарства України, що 
наближується до 90 га, недостатнім. За фактичною площею 
сільськогосподарських угідь на одне господарство Україна пе-
ревищує Європейський Союз удвічі, а за площею ріллі знахо-
диться на рівні США.

Лінія В на рисунках 1 і 2 показує, що навіть сучасний роз-
мір середнього землекористування в світі далеко не відповідає 
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раціонально-рекомендованому рівню. Тому основною тенден-
цією земельних трансформацій залишається укрупнення фер-
мерських господарств. Так, основними виробниками товар-
ної продукції сільського господарства в США є великі ферми, 
фермерські кооперативні об’єднання і корпорації, середній 
розмір яких – 400 га землі (в Канаді не менше 500 га); 28% 
таких підприємств виробляють 90% товарної продукції сіль-
ського господарства В країнах Європейського Союзу більш ра-
ціональним виявився тип фермерських господарств зернового 
напрямку з площею 100 га. В той же час аграрна політика 
провідних країн світу поряд із стимулюванням концентрації 
виробництва сприяє розвитку сімейних ферм, не допускаючи 
надмірної концентрації земель. 

Висновок. Сучасні світові тенденції оптимізації розмірів 
землекористування фермерських господарств виявляють тіс-
ний зв’язок із землезабезпеченістю країн. Чим нижче землеза-
безпеченість, тим менше розмір фермерського господарства, 
але вище інтенсивність та ефективність використання ріллі.
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УДК 658.8 : 637.14

МАРКЕТИНГОВАЯ СИСТЕМА СБЫТА 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

И.Б. Золотых, кандидат экономических наук, доцент
Николаевский государственный аграрный университет

У статті розглядаються розвиток та значення маркетингової 
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Постановка проблемы. Стабильное и успешное функци-
онирование молочной промышленности зависит от четкой и 
согласованной маркетинговой системы сбыта ее продукции, 
которая должна отвечать потребностям рынка. Реализация 
продукции – неотъемлемое звено воспроизводственного про-
цесса, главная функция которого – доведение молочной про-
дукции до потребителей и удовлетворение их разнообразных 
потребностей.

В последнее время вопросами эффективного функцио-
нирования молокоперерабатывающих предприятий зани-
мались такие ученые, как: Бойко В.И., Дудар Г.Т., Ильчук 
Н.М., Кудлай В.Г., Пархомець Н., Шевелева С.О., Саблук П.Т. 
и др. Однако отдельные вопросы функционирования 
молокоперерабатывающих предприятий требуют дальнейшей 
доработки. Улучшению организации сбытовой деятельности 
молочной продукции и посвящена данная статья.

Проведенные нами исследования показали, что из факто-
ров, которые оказывают наибольшее влияние на спрос потре-
бителей, являются цена продукции, ее качество, упаковка, срок 
хранения. В результате опросов покупателей выяснилось, что 
они отдают предпочтение отечественной продукции и лишь 
10% из них склонны покупать импортные молокопродукты.

Анализ деятельности молокоперерабатывающих заводов, в 
которых реклама поставлена на должный уровень, свидетель-
ствуют о том, что она заметно увеличивает объемы продавае-
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мой продукции. Именно эти предприятия занимают ведущие 
позиции на рынке молочной продукции страны. Они рекла-
мируют свою продукцию по телевидению, радио, в прессе, на 
выставках, ярмарках, конкурсах. Принимают активное учас-
тие в разнообразных общественных, культурных, спортивных 
мероприятиях, являются участниками благотворительных 
акций, организуют дегустацию продукции для торговых 
розничных структур, а также для конечных потребителей 
своей продукции. Реклама молочной продукции имеется и на 
транспортных средствах, их остановках, на уличных щитах, 
которые используются для ознакомления с изделиями. 

Реализация выпускаемой продукции отечественными 
молочными заводами невозможна без разработки комплекса 
мероприятий, направленных на совершенствование ценовой 
и рекламной политики. При этом первоочередное внимание 
уделяется разработке оптимальной стратегии проникновения 
товара в конкретную рыночную нишу. Упор следует делать на 
продажи в регионах, которые привлекательны с точки зрения 
объема сбыта продукции. Такой подход обусловлен тем, что 
бессистемная политика в организации продаж молочной про-
дукции одновременно во многих регионах небольшими пар-
тиями, без концентрации усилий на эффективных каналах 
сбыта, малоэффективна. Поэтому предприятия должны со-
здавать сеть сбыта своей продукции на избранных ими на-
иболее перспективных рынках.

Учитывая вышеизложенное, каждое предприятие до на-
чала поставок своей продукции должно создать соответству-
ющую дистрибьюторскую сеть и установить прямые свя-
зи с оптовыми фирмами, универсамами, супермаркетами, 
мелкооптовыми рынками, ярмарками.

Как свидетельствует передовая практика, оптимальным 
и эффективным вариантом организации сбыта продукции в 
современных условиях чаще всего является фирменная тор-
говля. Налаженная должным образом собственная торговая 
сеть предприятий–лидеров создаёт более широкие возможнос-
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ти маневрирования финансовыми ресурсами, обеспечивает 
им быстроту и своевременность расчетов с поставщиками мо-
лока, снижает зависимость от торговых организаций, доволь-
но часто «прокручивающих» средства от продажи продукции 
предприятий – поставщиков, позволяет уменьшить дефицит 
оборотных средств.

Одна из наиболее болезненных проблем нашего общества 
– крайне низкий уровень доходов населения. Поэтому пред-
приятия вынуждены искать пути преодоления этого барье-
ра. В существующих рыночных условиях потребитель платит 
не столько за сам продукт, сколько за его рекламу, хранение, 
транспортировку, размещение на прилавке магазина и т.д. 
Только магазинная наценка составляет 25-30% от розничной 
цены продукта, не говоря уже о стоимости рекламы, которая 
может составлять до тридцати и более процентов конечной 
цены. Таким образом, большая часть цены продукта прихо-
дится на непроизводственную сферу.

Экономическая эффективность фирменной торговли обус-
ловлена тем, что перемещение торговых операций в сферу де-
ятельности промышленного предприятия дает возможность 
оставить в его распоряжении торговую надбавку (за минусом 
затрат на транспортировку и реализацию продукции).

Конечная цель функционирования фирменной торговли 
предприятия – увеличение объемов реализации производи-
мой им продукции. Задачи, решаемые этим подразделением, 
следующие: поставка произведенной заводом продукции не-
посредственному покупателю и объектам общественного пи-
тания; участие в контроле качества продукции предприятия; 
проведение пробных продаж новых молокопродуктов; раз-
работка предложений по совершенствованию ассортимента, 
вырабатываемого предприятием.

К структурам фирменной торговли предприятий молочной 
промышленности прежде всего относятся магазины, палатки, 
киоски, ларьки, передвижные торговые точки, являющиеся 
подразделениями данного предприятия, а также предприя-
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тий торговли и общепита, выступающих как самостоятельные 
юридические лица, однако контрольный пакет акций которых, 
принадлежит данному предприятию. При должной органи-
зации фирменной торговли основная часть произведенной 
предприятием продукции реализуется самим предприятием. 
Учитывая высокую эффективность фирменной торговли, ее 
следует развить на большинстве (особенно – крупных) пред-
приятий молочной промышленности.

Внимания заслуживает практикуемый отдельными пред-
приятиями, в каждом из них, обмен молочными продуктами 
с последующей их реализацией в своих магазинах. Такой под-
ход позволяет существенно расширить ассортимент прода-
ваемой фирменными магазинами продукции, а за счет этого 
– привлечь к себе дополнительных потребителей. Кроме того, 
фирменная торговля позволяет увеличить занятость местного 
населения и налоговые поступления в бюджет, т.е. от ее раз-
вития выигрывают практически все.

Будучи одним из подразделений предприятия, фирмен-
ная торговля способствует успешному решению возникаю-
щих в его деятельности проблем. Работая в сфере обращения, 
она по своему положению наиболее близка к покупателям. 
Поэтому собранную ею информацию должны учитывать 
в своей работе все службы и подразделения предприятия. 
Именно фирменная торговля первой сообщает об уменьшении 
объемов продаж, снижении качества продукции; ее работни-
ки, обобщая отзывы покупателей, могут подсказать наиболее 
ходовой ассортимент, сезонные изменения спроса на продук-
цию предприятия. Одновременно ее работники должны быть 
заинтересованы в расширении ассортимента своих торговых 
точек за счет товаров, дополняющих продукцию собственно-
го предприятия и поставляемых на взаимовыгодных условиях 
с родственных предприятий. Фирменные торговые точки, по 
сути, являются визитной карточкой предприятия.

Политика интенсивного распределения молочной про-
дукции предполагает выделение торговых предприятий, 
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ориентированных на разные сегменты покупательского спро-
са. В соответствии с ними создаются супермаркеты для по-
купателей с высокими, средними и низкими доходами, не-
большие продовольственные магазины и гастрономы – для 
постоянных покупателей, которые проживают или работают 
недалеко от этой торговой точки.

В перспективе альтернативным вариантом продвижения 
молока и молочных продуктов от производителей к потреби-
телям могут стать региональные оптовые рынки. С их помо-
щью можно решить проблему стабильного снабжения каче-
ственной продукцией по доступным ценам. Их основателями 
могут быть крупные молокоперерабатывающие предприятия, 
областная или районная государственные администрации, 
кооперативные формирования, сельскохозяйственные пред-
приятия, банки, торговые предприятия. Выбирая место рас-
положения оптового рынка нужно учитывать потенциальный 
спрос и предложение, оптимальность грузоперевозки, терри-
ториальное размещение между производителями и потребите-
лями [2, с.27].

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы:

• динамичное и эффективное развитие сбытовой дея-
тельности молокоперерабатывающих предприятий зави-
сит прежде всего от проводимой ими ценовой и реклам-
ной политики;
• каждое предприятие должно выработать собственную 
оптимальную стратегию продвижения своего товара на 
рынок, важной составляющей которой является концен-
трация продаж продукции в наиболее привлекательных, с 
точки зрения объемов сбыта, регионов;
• практика организации продажи молочной продукции 
небольшими партиями одновременно во многих регионах, 
как правило, неэффективна;
• одним из оптимальных вариантов организации сбыта 
продукции является фирменная торговля, позволяющая 
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снизить затраты, связанные с реализацией товара и уси-
лить связь предприятия с потребителями его продукции, 
получать от них информацию о спросе, а на ее основе – 
регулировать ассортимент своих продуктов;
• создание региональных рынков молока и молокопро-
дуктов, стабильно снабжающих свой регион качественной 
продукцией по доступным ценам;
• для обеспечения непрерывной работы молочной 
промышленности необходимо совершенствовать инфра-
структуру названного рынка путем создания выставок, 
торговых бирж, сети банковских, кредитных, страховых и 
консультативных центров.
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Проведено аналіз основних державних соціальних стандартів 
України у сфері оплати праці. Визначено їх відмінності від євро-
пейських показників.

Ключові слова: державні соціальні стандарти, мінімальна 
заробітна плата, середня заробітна плата, прожитковий мінімум, 
доходи населення.

Постановка проблеми. Формування в Україні ринкових 
відносин обумовило потребу вироблення адекватної соціаль-
ної політики, яка б сприяла забезпеченню достатнього рівня 
споживання матеріальних, соціальних та культурних благ усі-
ма верствами населення. При цьому основною її метою стає 
покращення матеріального становища і умов життя населен-
ня, забезпечення ефективної зайнятості населення та консти-
туційних прав громадян у сфері соціального захисту, освіти, 
охорони здоров’я, культури. Отже, питання встановлення со-
ціально орієнтованих державних стандартів має надзвичайне 
важливе та актуальне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
проблем регулювання оплати праці, встановлення державних 
соціальних стандартів займаються відомі вчені: Гнибіден-
ко І., Дієсперов В., Куліков Г., Лібанова Е., Холод Н. та багато 
інших. Їх наукові надбання є цінними для дослідження цієї 
проблеми в сучасних економічних умовах розвитку соціально-
орієнтованої економіки країни. Проте актуальними залиша-
ються питання постійного вивчення основних проблем в сфері 
державних соціальних стандартів та гарантій у забезпеченні 
гідного рівня життя населення України.

Формулювання цілей статті. Метою нашого досліджен-
ня є аналіз основних державних соціальних стандартів Украї-
ни в сфері оплати праці.
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Виклад основного матеріалу. Державні соціальні стан-
дарти – це встановлені законами, іншими нормативно-
правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комп-
лекс, на базі яких визначаються рівні основних державних 
соціальних гарантій. Базовим документом щодо соціальних 
стандартів для країн-учасників Ради Європи (однією з них є 
Україна) є «Європейська соціальна хартія», яка була ратифіко-
вана Законом України від 14.09.2006 р. 

Прожитковий мінімум (ПМ) є базою для визначення мі-
німальних державних стандартів. Це вартісна величина до-
статнього для забезпечення нормального функціонування ор-
ганізму людини, збереження його здоров’я набору продуктів 
харчування, а також мінімального набору непродовольчих то-
варів та мінімального набору послуг для задоволення основних 
соціальних і культурних потреб особистості. ПМ визначають 
нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, 
а також окремо для тих, хто належить до основних соціаль-
них і демографічних груп населення, виходячи з наборів про-
дуктів харчування, непродовольчих товарів та наборів послуг, 
схвалених науково-громадською експертизою на принципах 
соціального партнерства. Під час обчислення вартісної вели-
чини наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів 
та послуг використовують середні споживчі ціни (тарифи) в 
країні. Прожитковий мінімум щороку (починаючи з 2000 р.) 
затверджується Верховною Радою України за поданням Кабі-
нету Міністрів України [1]. 

Продовольчий набір для працездатного населення України 
розроблено з урахуванням фізіологічних потреб в основних ре-
човинах та енергії для працездатного населення. В наборі про-
дуктів харчування враховано в середньому потреби дорослої 
людини (залежно від віку, статі, групи інтенсивності праці – 
енергетичні витрати) в основних харчових речовинах та енергії. 
Поряд з цим взято до уваги рекомендації Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я щодо безпечного рівня споживання білка 
для дорослого населення (жінки – 45 г, чоловіки – 53 г/добу)
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і калорійності (1700 і 2900 ккал відповідно для жінок і чоло-
віків). Їх розроблено з урахуванням фактичного споживання 
основних продуктів населенням України, особливостей стану 
здоров’я різних вікових та професійних груп населення, тра-
дицій харчування і доступності продуктів для придбання.

Набори непродовольчих товарів для визначення прожит-
кового мінімуму сформовано з товарів індивідуального та за-
гальносімейного користування за мінімальними нормативами 
забезпечення одягом, взуттям, медикаментами, засобами гігі-
єни, захисту організму людини від впливу навколишнього се-
редовища, а також засобами для влаштування побуту окремо 
для чоловіків і жінок у працездатному віці, чоловіків і жінок, 
які втратили працездатність, дітей до 6 років, підлітків від 6 
до 18 років. Ці набори розраховано з урахуванням помірних 
природно-кліматичних умов проживання, а також національ-
них особливостей України.

Набір послуг сформовано виходячи з потреби громадян 
різних соціальних та демографічних груп населення в орга-
нізації житла і побуту, користуванні транспортом, закладами 
культури, освіти, охорони здоров’я, підтриманні зв’язку з на-
вколишнім середовищем. Основними принципами формуван-
ня набору послуг є задоволення мінімальної потреби громадян 
у житлі, визначення житлово-комунальних послуг (водопоста-
чання, теплопостачання, газопостачання, електропостачання, 
водовідведення, утримання та експлуатації житла і прибудин-
кових територій, сміттєзбирання, утримання ліфтів), виходя-
чи із соціальної норми житла та нормативів споживання на-
званих послуг. Крім того, до прожиткового мінімуму для осіб 
працездатного віку включають вартість транспортних послуг 
(на відміну від прожиткового мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність, оскільки вони мають безплатний проїзд) та 
витрати на загальнообов’язкове державне страхування.

Мнімальна заробітна плата (МЗП) є державною соціаль-
ною гарантією, обов’язковою на всій території України для 
підприємств всіх форм власності. Вперше у світі закон про 
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мінімальну заробітну плату (МЗП) було прийнято у Новій Зе-
ландії у 1896 р., у США її обов’язковий національний рівень 
було запроваджено у 1938 р. В Україні вперше Закон про МЗП 
було ухвалено в 1991 р.

За допомогою визначення розміру МЗП держава, відповід-
но до Закону України «Про оплату праці», здійснює переважно 
пряме регулювання заробітної плати працівників підприємств 
усіх форм власності. Згідно з цим Законом, мінімальна заро-
бітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробіт-
ної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не 
може проводитися оплата за виконану працівником місячну, 
погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної 
плати не входять доплати, надбавки, заохочувальні й компен-
саційні виплати.

Законом України «Про оплату праці» проголошено, що мі-
німальна заробітна плата не повинна бути нижчою від вар-
тісної величини мінімального споживчого бюджету. Таким 
чином, вона повинна дорівнювати прожитковому мінімуму 
особи в працездатному віці.

Можливо виділити дві моделі фіксації конкретного розмі-
ру МЗП. В першій встановлюється її рівень для всієї економіки 
країни з розрахунку за певний період відпрацьованого часу – 
година, робочий день, робочий місяць. В другій – загалом для 
всієї економіки відсутній єдиний рівень мінімальної заробітної 
плати, її розмір зафіксовано в окремих галузях, найчастіше 
під час укладання галузевої колективної угоди між профспіл-
ками і роботодавцями. Експерти Статистичного бюро Евро-
пейського співтовариства поділили усі країни Евросоюзу на 
три категорії – країни з високими (МЗП не нижче 1000 євро: 
Люксембург, Ірландія, Бельгія, Великобританія, Франція), се-
редніми (від 500 до 1000 євро: Португалія, Словенія, Мальта, 
Греція та Іспанія) і низькими мінімальними зарплатами (від 
123 до 153 євро: прибалтійські республіки, Чехія, Польща, 
Угорщина, Словаччина, Румунія і Болгарія).
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Мінімальна заробітна плата може встановлюватися в мі-
сячному або погодинному обчисленні (таблиця 1). Погодинний 
розмір передбачено визначати виходячи з місячного розміру 
МЗП та середньомісячної норми тривалості робочого часу за 
рік за 40-годинного робочого тижня [2]. Право вибору залиша-
ється за роботодавцями та працівниками. Відмітимо, що саме 
погодинна МЗП найбільш повно (порівняно з місячною МЗП) 
виконує економічну стимулюючу роль.

Таблиця 1
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1 січня 825 755 901 869 695 869 5,20

1 квітня  839 767 917 884 706 884 5,29

1 липня 843 771 921 888 709 888 5,32

1 жовтня 861 787 941 907 723 907 5,43

1 грудня 875 799 957 922 734 922 5,52

У країнах з розвинутою ринковою економікою під час ви-
значення і перегляду розмірів мінімальної заробітної плати, 
як правило, орієнтуються на динаміку середньомісячної заро-
бітної плати. Тільки при забезпеченні оптимальних співвідно-
шень між МЗП і СЗП можливе виконання заробітною платою 
своїх основних функцій. У розвинутих країнах це співвідно-
шення іноді називають індексом Кайтца – чим більший цей 
індекс, тим сильнішим є вплив МЗП на розподіл доходів у кра-
їні. Радою Європи мінімальну заробітну плату рекомендова-
но встановлювати до 60% національної середньої заробітної 
плати (у деяких країнах розмір МЗП встановлюється в розмірі 
50% СЗП). У 2009 р. середня заробітна плата працівників у ці-
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лому в Україні склала близько 240 дол. США. Це значно нижче 
від показників не лише країн Західної, Центральної та Східної 
Європи, а й Росії, Білорусі, Казахстану. Причому порівняно з 
іншими країнами відставання України надалі поглиблюється. 
У 2009 р. приблизно 20% працівників одержували заробітну 
плату, розмір якої не перевищував ПМ, що не забезпечило на-
віть мінімальних потреб їхніх сімей [3, с.4].

За визначенням експертів Євросоюзу, мінімальна заробіт-
на плата має бути 2,0-2,5 прожиткового мінімуму. У країнах 
ЄС прожитковий мінімум є лише критерієм для сфери соці-
альної допомоги, але не для системи розподільчих відносин 
в оплаті праці. За даними Світового банку, наразі співвідно-
шення мінімальної заробітної плати та прожиткового мініму-
му у Великобританії – 6,4:1, Франції – 4,7:1, Латвії, Естонії та 
Польщі – 1,5:1.

Висновки. Підводячи підсумок викладеному, можна за-
значити, що у сфері формування і використання доходів від 
трудової діяльності Україна значно відстає від європейських 
соціальних стандартів. Наявність працюючих бідних є загро-
зою соціальної стабільності в державі та не стимулює праців-
ників до продуктивної праці. Найважливішим напрямом вдо-
сконалення системи мотивації праці необхідно визначення на 
законодавчому рівні залежності розміру МЗП від СЗП та вста-
новлення її розміру не менш як 50%. Отже, державні соціальні 
стандарти є тим критерієм, який встановлює рівновагу між 
економічним і соціальним розвитком країни.
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У статті розкрито методологічний підхід до формування ре-
зультативної системи контролю в менеджменті. Доведено необ-
хідність побудови системи контролю на новій парадигмі обґрун-
тування цільової спрямованості контрольної функції.

Ключові слова: контроль, функція, менеджмент,
функціональна взаємодія.

Динамізм конкурентоспроможного стратегічного розви-
тку організаційних формувань можливо забезпечити шляхом 
сформованої результативної системи функціонального забез-
печення реалізації їх стратегій. Лише збалансований розвиток 
як загальних, так і специфічних функцій може забезпечити 
ефективність управління, синергетичний ефект в діяльності 
підприємницьких структур. Особливо важлива роль в системі 
функцій відводиться контролю як засобу забезпечення обер-
неного зв’язку між суб’єктами діяльності щодо прийняття та 
реалізації управлінських рішень в процесі досягнення цілей 
згідно з обраними стратегіями розвитку. Фактично, контр-
оль, як загальна функція, виявляє відхилення від кількісних 
і якісних параметрів досягнення цілей. Така рольова функція 
контролю зафіксована в навчальній літературі, але цей підхід 
надає контролю лише ретроспективного характеру. Незважа-
ючи на це, сучасний фінансовий, бухгалтерський, управлін-
ський та інші види контролю побудовані саме на зазначеній 
методологічній основі. В практичній же діяльності недостат-
ньо розвинутий зв’язок контролю з цільовою спрямованістю 
різних видів управління, а саме: із стратегічним управлінням, 
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управлінням антикризовою діяльністю, конкурентоспромож-
ністю, ризиками та економічною безпекою, результативністю 
та ін. Домінуючим в них є ретроспективний підхід, в резуль-
таті якого, як підтверджує практика, відбувається розбалан-
сованість в часі отримання зведено-аналітичної інформації і 
необхідністю прийняття корегуючих рішень. Часовий харак-
тер в прийнятті рішень знижує результативність діяльності 
підприємницьких структур. Особливо це відчутно в сучасних 
умовах посилення впливу зовнішнього конкурентного серед-
овища. Крім того, результативність контрольної функції, а в 
цілому і діяльності підприємницьких структур, знижує недо-
статньо розширений перелік об’єктів контролю.

Зведено-аналітична інформація, як стверджують науков-
ці, охоплює близько 40-50% об’єктів управління та контролю. 
В більшості господарюючих структур слабким місцем є низь-
кий рівень організаційної взаємодії та інтеграційно необхід-
ного зв’язку загальних функцій в управлінській діяльності: 
планування, обліку, аналізу і контролю, що підтверджується 
дослідженнями багатьох науковців. Ними стверджується, що 
в реальній практиці низький рівень участі управлінського 
персоналу у здійсненні загальних функцій управління призво-
дить до недовикористання потенційних можливостей, а саме: 
в плануванні – до 70%, інформаційного забезпечення до 60%, 
мотивації – до 50%, координації – до 40%, контролю – до 30% 
[3]. Низький рівень функціональної і організаційної інтеграції 
констатується й іншими дослідниками [1].

Низький рівень функціональної організаційної взаємодії 
не сприяє повною мірою використанню потенційних можли-
востей як окремих функцій, так і потенціалу системи управ-
ління господарюючих структур в цілому. Таким чином, в нау-
ковому і в емпіричному плані виникла проблема, яка потребує 
свого вирішення.

Нова методологічна парадигма формування результатив-
ної системи функціонального забезпечення менеджменту по-
винна бути покладена в основу розвитку загальних функцій 
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управління і, зокрема, контролю. Базовою основою розвитку 
вказаних функцій, включаючи і контроль, повинна бути чітко 
визначена їх цільова спрямованість. При цьому наша пози-
ція співзвучна з позицією науковців, які стверджують, що за-
гальна функціональна цільова спрямованість повинна визна-
чатися менеджментом – його завданнями, цілями, обраними 
стратегіями розвитку [2]. Загальна функціональна стратегічна 
цільова спрямованість повинна наповнюватися деталізовани-
ми поточно-оперативними функціональними цілями, що до-
зволить враховувати особливості видів та типів управління. 
Особливо це стосується стратегічного антикризового управлін-
ня, управління по цілям, управління конкурентоспроможніс-
тю, управління за слабкими сигналами, програмно-цільового 
управління, управління процесами експортної орієнтації, 
управління в умовах невизначеності та в нестандартних си-
туаціях.

Реалізація такого підходу можлива в умовах системності 
і комплексності з використанням основних положень теорії 
розвитку, теорії систем, теорії процесів, теорії відображення, 
теорії управління, теорії аналізу, теорії обліку та ін. Частково 
вимоги цих теорій використано при формуванні інтегрованої 
функції – контролінгу. Однак, ми акцентуємо увагу на необ-
хідності забезпечення збалансованої організаційно-узгодженої 
взаємодії основних функцій: планування, бухгалтерського об-
ліку, аналізу і управління як генераторів формування порт-
фелю стратегій та цілей для обґрунтування цільової спрямо-
ваності контролінгу і координаторів системи функціонального 
забезпечення менеджменту. Функціонально інтеграційна вза-
ємодія повинна підкріплюватися організаційною інтеграцією 
шляхом створення спеціалізованих контролінгових служб без-
посередньо на підприємствах великого товарного виробни-
цтва. Це потребує зміни функцій управлінського персоналу 
економічного та обліково-аналітичного спрямування. Вузько-
спеціалізована функціональна діяльність повинна поступити-
ся інтегрованій багатофункціональній, що підвищить рівень 
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стабільності в діяльності підприємницьких структур, розши-
рить компетенцію управлінської команди, підсилить мобіль-
ність і гнучкість організаційних систем.

Таким чином, контроль як загальна функція управління 
не є самостійним видом функціональної діяльності в менедж-
менті, а виступає складовою в організаційній взаємодії усіх 
загальних і специфічних функцій, які здійснюються управлін-
ським персоналом. Цільова спрямованість контрольної функ-
ції визначається цільовою спрямованістю менеджменту, вимо-
гами суб’єктів за інтересами. Це базова методологічна основа 
побудови результативної системи контролю в менеджменті.

Низький рівень здійснення контрольної функції в менедж-
менті обумовлений нечітко визначеною цільовою спрямованіс-
тю; низьким рівнем організаційної взаємодії таких загальних 
функцій управління, як планування, облік, аналіз, контроль; 
розбалансованістю в пріоритетності контрольних функцій 
ретроспективного і перспективного спрямування; слабким 
зв’язком з типами, видами управління та стратегіями. Побу-
дова системи контролю на розроблених нами методологічних 
підходах сприятиме підвищенню результативності контроль-
ної функції в менеджменті і, як наслідок, результативності 
функціонування підприємницьких структур.
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Досліджено особливості фінансового менеджменту фермер-
ських господарств, визначено основні джерела фінансування 
фермерських господарств

Ключові слова: фермерські господарства, фінансовий
менеджмент, факторинг, франчайзинг.

Постановка проблеми. Фінансовий менеджмент фермер-
ських господарств є системою принципів і методів розроблен-
ня та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з форму-
ванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, а 
також організацією звороту його грошових коштів.

Великі сільськогосподарські підприємства і фермерські 
господарства мають істотні відмінності в багатьох аспектах 
фінансової діяльності. Через це система фінансового менедж-
менту крупних підприємств в сільському господарстві прак-
тично мало застосована у фермерських господарствах.

Доступ до ресурсів для фермерських господарств залежить 
періодично від їх видів. Так, у теперішній час доступ до зе-
мельних ресурсів – головного природного чинника сільськогос-
подарського виробництва – практично не обмежений. Проте 
це породило проблему використання землі як для фермерських 
господарств, так і для крупних підприємств у сільському гос-
подарстві. Вирішення даної проблеми багато в чому залежить 
від компетенції керівника, його ділової активності й інших 
якостей, що визначають фінансові можливості ефективного 
функціонування і економічного зростання господарства.

Аналіз останніх досліджень. Відомий фахівець в управ-
лінні фінансами господарюючих суб'єктів, що здійснюють 
комерційну діяльність, І. Бланк наводить принципи ефектив-
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ного управління фінансовою діяльністю, які, на наш погляд, 
характерні й необхідні для фермерських господарств:

– інтегрованість із загальною системою управління фер-
мерським господарством прямо або побічно впливає на фор-
мування грошових потоків і результати фінансової діяльності, 
оскільки фінансовий менеджмент безпосередньо пов'язаний з 
виробничим, інноваційним та ін.;

– комплексний характер формування управлінських рі-
шень визначається тим, що всі види рішень прямо пов'язані з 
фінансовими ресурсами господарюючого суб'єкта;

– високий рівень динамізму управління обумовлений по-
стійними змінами в зовнішньому і внутрішньому середовищі, 
що вимагає адаптації фінансового менеджменту;

– варіативність підходів до розробки окремих управлін-
ських рішень у сфері фінансів залежить від вмісту фінансо-
вого менеджменту, який визначається самим господарюючим 
суб'єктом залежно від його специфіки;

– орієнтованість на стратегічні цілі розвитку – система фі-
нансового менеджменту повинна відповідати місії і меті фер-
мерського господарства.

Використання на практиці викладених принципів дозво-
лить забезпечити темпи приросту виробництва, стійкість еко-
номічного зростання (постійне зростання власного капіталу), 
підвищувати конкурентну позицію на товарному ринку і таке 
інше.

Мета статті. Проаналізувати особливості фінансового ме-
неджменту фермерських господарств та визначити основні 
джерела фінансування фермерських господарств. 

Викладення основного матеріалу. Процес доступу фер-
мерських господарств на фінансовий і грошовий ринки має 
свою специфіку і рівень доступності порівняно з великими 
підприємствами. Отримати фермерському господарству ви-
гідний кредит важко не лише через його високі ціни, але і 
унаслідок ризикованого фінансового положення господарства 
і відсутності кредитної історії. 
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Організація управління фінансами в малому бізнесі з ме-
тою ефективного використання капіталу і забезпечення стій-
кості економічного зростання, правильне управління грають 
вирішальну роль. Починаючи справу, фермер, перш за все, 
вирішує проблему джерел фінансування. Капітал потрібний 
на стадії організації і відкриття справи (основний капітал), 
надалі для фінансування і здійснення поточної діяльності під-
приємства (оборотний капітал). Характерною особливістю ма-
лого бізнесу є обмеженість фінансових ресурсів. Тому дослі-
дження необхідних грошових ресурсів для більшості ма¬лих 
фірм є проблемою номер один. Вирішення цієї проблеми слід 
почати з обґрунтування таких аспектів:

• мета і період потреби фінансових ресурсів;
• сума грошових коштів у тимчасовому циклі;
• визначення джерел фінансування;
• фінансові витрати за позиковими засобами;
• термін окупності фінансових ресурсів, розмір прибутку;
• вибір джерел фінансування.
Джерела фінансування ділять на дві категорії: власні і по-

зикові. Їх склад і структура у фермерських господарствах мо-
жуть бути таких видів:

1. Власні засоби:
• особисті засоби фермера і його сім'ї, а також доходи від 

постійної роботи в суспільному виробництві, установах і орга-
нізаціях; інші види особистих доходів;

• засоби партнерів, якщо формування фермерського гос-
подарства здійснювалося на пайовій основі його учасників;

• інвестиції, спонсорство, держпідтримка;
• прибуток від поточної діяльності;
• засоби в розрахунках.
2. Позикові засоби:
• позики у родичів, друзів, споживачів продукції;
• банківські кредити;
• кредити постачальників;
• позики у партнерів по кооперації;
• страхові відшкодування:
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• урядові і регіональні програми;
• кредити під активи;
• венчурний (ризиковий) капітал.
Самим відмінковим джерелом фінансування є власні засо-

би. У цьому випадку можливо відразу здійснювати виробни-
чу діяльність, поступово набуваючи досвід і нагромаджуючи 
засоби для розширення господарства. Власний капітал може 
складатися зі своїх заощаджень або засобів, отриманих від 
продажу якої-небудь власності.

У процесі функціонування фермерського господарства як 
власні джерела використовуватиметься прибуток, амортиза-
ційні відрахування, а також дебіторська заборгованість.

Позикові засоби, на відміну від власних засобів, підляга-
ють поверненню. Одним з поширених джерел позикових за-
собів для малого бізнесу є засоби родичів і друзів або інших 
джерел. При цьому вони можуть бути надані зі сплатою певної 
ставки відсотків за користування грошовими коштами і (або) 
на відшкодування обумовленого рівня інфляції.

Банківське кредитування використовується при виник-
ненні потреби у великій сумі грошей. Зазвичай це викорис-
товується для покриття недоліку власних оборотних коштів. У 
сільському господарстві розриви між процесом виробництва і 
здобуттям готової продукції досягають 10 місяців і завжди є 
необхідність використання короткострокового кредитування.

Важливою умовою видачі кредиту фермерському госпо-
дарству є його забезпечення. Забезпечення кредиту – це цін-
ності, які є для кредитора заставою повного і своєчасного по-
вернення боржником позики і сплати відсотків. Основними 
видами забезпечення кредиту є поручительство, гарантія, за-
става і страхування відповідальності позичальника за непо-
гашення кредиту.

Через високі відсоткові ставки, які діють на цей час в 
Україні, користування банківським кредитом для багатьох 
фермерських господарств не виявляється можливим.

Як джерела фінансування страхові відшкодування, кре-
дити під активи і венчурний (ризиковий) капітал для мало-
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го бізнесу доки істотного значення не мають. Проте, судячи з 
досвіду розвинених країн, у цих джерелах фінансування міс-
тяться великі потенційні можливості для розвитку малого біз-
несу всіх галузей і видів діяльності.

Фінансовий лізинг передбачає виплату орендарем в про-
довж терміну дії контракту сум, що покривають повну вар-
тість амортизації машин і устаткування або велику її частину, 
а також прибутку орендодавця.

Операційний лізинг полягає на термін, менший аморти-
заційного періоду майна. Після закінчення контракту об'єкт 
лізингу повертається власникові або знов здається в оренду.

При всіх позитивних аспектах, на наш погляд, використо-
вувати лізинг як форму фінансування не може дозволити собі 
фермерське господарство будь-якого розміру. Вважаємо, що 
для господарств з розміром ріллі менше 300 га фінансовий лі-
зинг використовувати недоцільно. Найбільш властива, з точки 
зору окупності витрат, форма операційного лізингу.

Факторинг в науці і практиці визначають як діяльність 
спеціалізованої установи (факторингової фірми або факто-
рингового відділення банку) по стягненню грошових коштів з 
боржників свого клієнта (виробничої або торгівельної фірми) 
і управлінню його борговими вимогами. У сільському госпо-
дарстві факторинг особливо вигідний для підприємств малого 
бізнесу як форма фінансування, що дозволяє керівництву кон-
центрувався на виробничих проблемах і максимізації прибутку, 
яка прискорює здобуття більшої частини платежів, що гарантує 
повне погашення заборгованості. Факторинг дає гарантію пла-
тежу і позбавляє постачальників від необхідності брати додат-
кові і вельми дорогі кредити в банку. Все це сприятливо позна-
чається на фінансовому стані господарюючого суб'єкта.

Франчайзинг – це система продажу ліцензій на технологію 
і товарний знак. Система франчайзингу дозволяє використо-
вувати ресурси крупних підприємств для фінансування мало-
го бізнесу, понизити підприємницький і фінансовий ризики. 
Ліцензіар може надати такі послуги: здача в оренду осно-
вних засобів виробництва, фінансування на вигідних умовах, 
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консультації з правових та інших питань, навчання нового 
підприємця сучасним методам управління господарством. 
Використання даної форми для фермерських господарств ре-
ально прийнятно в сукупності з крупними підприємствами і 
об'єднаннями на основі кооперації.

Венчурний (ризиковий) капітал зазвичай використовуєть-
ся для фінансування крупними господарюючими суб'єктами 
малих фірм-новаторів, коли необхідна апробація впроваджен-
ня нововведень, особливо у сфері виробництва нової про-
дукції і послуг. Обумовлено це тим, що невдачі для крупного 
підприємства призведуть не лише до фінансових утрат, а й 
також відіб'ються на репутації і іміджі надійного і вигідно-
го партнера. Господарюючі суб'єкти невеликого розміру через 
простоту управління, широкий простір особистої ініціативи, 
можливості проведення гнучкої науково-технічної політики, 
активне залучення до своєї діяльності представників науки 
набагато швидше освоять нововведення, ніж крупне підпри-
ємство. Для фермерського господарства подібна співпраця з 
крупними підприємствами також приносить всебічну вигоду. 
Це виражається в освоєнні нових ринків набагато швидше і 
з меншими витратами, ніж воно це здійснювало б за рахунок 
власних ресурсів.

Висновки. Таким чином, у ринкових умовах господарю-
вання фермерські господарства повинні ширше освоювати і 
використовувати нові форми управління фінансовими ресур-
сами, економічно вигідні для формування, становлення і роз-
витку господарств нової формації.
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ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

М.В. Півторак, кандидат економічних наук
Білоцерківський інститут економіки та 
Управління ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна»

Досліджено основні аспекти аналізу ділової активності під-
приємства. Акцентовано увагу на основних питаннях методики 
ділової активності. Проаналізовано ділову активність промис-
лового підприємства, виявлено резерви і окреслено напрями їх 
зростання. На основі узагальнень і авторських розрахунків сфор-
мовано висновки та практичні рекомендації щодо оцінки ділової 
активності підприємства.

Ключові слова: показники ділової активності, період
погашення заборгованості, фінансовий цикл.

Капітал знаходиться в постійному русі, переходячи з одні-
єї стадії кругообігу в іншу. Чим швидше капітал зробить кру-
гообіг, тим більше продукції отримає і реалізує підприємство 
при одній і тій же сумі капіталу.

Затримка руху коштів на будь-якій стадії веде до сповіль-
нення оборотності капіталу, може викликати додаткові вкла-
дення коштів і як наслідок – значне погіршення фінансового 
стану підприємства.

В умовах ринкової економіки та посилення конкуренції 
між суб'єктами господарювання дедалі гостріше проявляють-
ся проблеми неефективного використання капіталу підпри-
ємства. В минуле відходять часи, коли зростання активів у 
будь-якому випадку вважалося позитивним явищем для під-
приємства. Нарощування запасів чи дебіторської заборгова-
ності без відповідного збільшення обсягів виробництва, зміни 
номенклатурного ряду або клієнтської бази свідчить про зни-
ження ефективності управління вказаними активами.

В таких умовах кожен суб'єкт господарювання прагне під-
вищити ефективність управління капіталом шляхом оптиміза-
ції структури своїх активів. Найефективнішим інструментом 
у досягненні поставленої мети є система контролю показників 
ділової активності підприємства.
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Питання ділової активності не залишаються поза увагою 
науковців, проте розроблені недостатньо. Отже, актуальність 
теми статті зумовлена необхідністю подальшого дослідження 
теоретичних та прикладних проблем ділової активності.

Питанням теоретико-методологічного обгрунтування та ви-
рішення практичних проблем оцінки ділової активності займа-
лося достатньо багато як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, 
серед них: М.І. Баканов, О.М. Бандурка, М.Д. Білик, Г.Г. Кі-
рейцев, В.О. Мец, Г.В. Савицька, Ю.С. Цал-Цалко та ін. Проте 
питання, які стосуються сутності ділової активності, її змісту, 
показників та методів аналізу нині ще не вирішені і потребують 
вивчення, що зумовило вибір теми цього дослідження.

Метою дослідження є розкриття сутності й економічного 
змісту ділової активності, вивчення методів її аналізу на про-
мислових підприємствах.

Ділову активність характеризують як мотивований ма-
кро- і мікроекономічним рівнем управління процес стійкої 
господарської діяльності підприємства, на забезпечення її по-
зитивної динаміки, зростання виробництва, збільшення тру-
дової зайнятості та ефективне використання ресурсів з метою 
досягнення ринкової конкурентоспроможності [1]. Тобто діло-
ва активність виражає ефективність використання матеріаль-
них, трудових, фінансових й інших ресурсів за всіма бізнес-
лініями діяльності.

"Ділова активність" доволі широке поняття й охоплює 
практично всі аспекти діяльності підприємства. Дослідження 
науковців свідчать про розмаїття й неузгодженість щодо трак-
тування поняття "ділова активність" підприємства. М.І. Бака-
нов і А.Д. Шеремет стверджують, що теорія і практика поки 
що не виробили системи чітких і визначених показників для 
характеристики ділової активності [2].

В.О. Подольська та О.В. Яріш зазначають, що світова 
практика господарювання пов’язує поняття ділової актив-
ності з поняттям інвестиційної привабливості підприємства. 
Автори переконують, що в показниках ділової активності зна-
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ходить відображення ефективність використання фінансових 
ресурсів підприємства [3].

В.В. Ковальов підкреслює, що ділова активність характе-
ризує зусилля підприємства, що спрямовані на забезпечення 
стійких його позицій на всіх видах ринків, а в більш вузькому 
значенні відображає виробничу та комерційну діяльність [4].

Автори наукових праць доводять необхідність оцінюван-
ня рівня ділової активності не тільки виходячи з суб’єктивних 
показників, а й застосування певного набору об’єктивних по-
казників, в тому числі фінансових коефіцієнтів, з можливістю 
виведення наприкінці інтегрованого кінцевого показника, за 
яким можна присвоїти суб’єкту господарської діяльності пев-
ний рейтинг та порівнювати підприємства між собою.

Таким чином, ділова активність відображає ефективність 
роботи підприємства відносно величини вкладеного капіталу 
та швидкості його споживання.

На наш погляд, показники ділової активності доцільно роз-
ділити на два рівні: ключові показники (для експрес-аналізу) 
і додаткові (для поглибленого аналізу). Ключовими показника-
ми є: коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості, кое-
фіцієнт обертання кредиторської заборгованості, коефіцієнт 
оборотності оборотних активів, коефіцієнт оборотності осно-
вних засобів (фондовіддача).

Для визначення резервів зростання ділової активності 
доцільно визначити додаткові показники оборотності: пері-
од погашення дебіторської заборгованості, період обертання 
кредиторської заборгованості, коефіцієнт оборотності запасів, 
період операційного циклу та ін.

За даним алгоритмом проведемо оцінювання ділової 
активності одного із переробних підприємств ВАТ «Івано-
Франківський м’ясокомбінат», яке буде проводитися на основі 
аналізу даних фінансової звітності (Баланс, Звіт про фінансові 
результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових 
коштів) за 2004 – 2008 роки.
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Важливою складовою оцінки ділової активності підпри-
ємств є аналіз стану дебіторської та кредиторської заборго-
ваностей [5]. Розмір дебіторської заборгованості визначається 
умовами підприємства щодо розрахунків зі своїми клієнтами. 
Послаблення вказаних умов має як переваги, так і недоліки. 
Перевагами є зростання обсягу реалізації та прибутку, а недо-
ліками — нестача оборотних коштів, уповільнення оборотності 
капіталу, можливість збільшення суми безнадійних боргів.

Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгова-
ностей ВАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» наведено у 
табл. 1.

Таблиця 1
Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості ВАТ

«Івано-Франківський м′ясокомбінат»

Період 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.

Чистий дохід 
виручка) від
реалізації, тис. грн 171918,6 267996,3 349634,7 629658 834756

Дебіторська
заборгованість,
тис. грн 70928 124124 111547 435332 868943

Коефіцієнт обер-
тання дебіторської 
заборгованості 2,42 2,16 3,13 1,45 0,96

Період погашення 
дебіторської
заборгованості, днів 149 167 115 249 375

Джерело: складено автором на основі фінансової звітності ВАТ «Івано-Франківський 
м’ясокомбінат» за 2004–2008 роки.

Аналіз даних табл. 1 свідчить, що перевищення чистого 
доходу підприємства над середньою дебіторською заборгова-
ністю, починаючи з 2006 року, має негативну тенденцію до 
зниження і в 2008 році досягло критичної межі, коли обсяг 
дебіторської заборгованості перевищив виручку і коефіцієнт 
обертання склав 0,96, а період її погашення – 375 днів. Це 
свідчить про збільшення обсягу кредиту, що надає підприєм-
ство, тобто зростання купівлі продукції в кредит покупцями.
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Проаналізувавши динаміку періоду погашення дебітор-
ської заборгованості, можна сказати, що спостерігається нега-
тивна тенденція, оскільки значення зростають, а зменшення 
спостерігалося лише у 2006 році. Отже, зростає період інкаса-
ції дебіторської заборгованості, тобто період, за який дебітори 
погашають підприємству заборгованість, зростає. Таке явище 
звичайно є негативним для підприємства.

Спостерігається також спад у динаміці й коефіцієнта 
обертання кредиторської заборгованості (табл. 2).

Таблиця 2
Коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості ВАТ

«Івано-Франківський м′ясокомбінат»

Період 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.

Собівартість, тис. грн 145,9 252,8 343,5 617,9 825,4

Кредиторська
заборгованість,
тис. грн 52548,6 94201,8 172836,8 365431 597766

Коефіцієнт
обертання кредитор-
ської заборгованості 2,78 2,68 1,99 1,69 1,38

Період обертання 
кредиторської
заборгованості, днів 130 134 181 213 261

Джерело: складено автором на основі фінансової звітності ВАТ «Івано-Франківський 
м’ясокомбінат» за 2004–2008 роки.

Як видно з таблиці, собівартість продукції підприємства 
перевищує середню кредиторську заборгованість в 1-3 рази. 
Протягом аналізованого періоду спостерігається тенденція до 
зменшення значень даного коефіцієнта, тобто кредиторська 
заборгованість зростає більшими темпами, ніж собівартість 
продукції. Така тенденція є негативною. У зв'язку з невчас-
ним надходженням коштів це підприємство не має змоги у 
визначені терміни погасити платіжні зобов'язання, про що й 
свідчить спад коефіцієнта оборотності кредиторської заборго-
ваності у 2008 році до 1,38.

Середній період оплати підприємством короткостроко-
вої кредиторської заборгованості складає 130-261 дні. Ана-
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ліз дебіторської і кредиторської заборгованості свідчить про 
вкрай неефективну роботу економічної і юридичної служб
підприємства.

Як відомо, ефективність використання фінансових ре-
сурсів насамперед пов'язують з їх оборотністю [1]. Оборотні 
кошти є найбільш мобільною частиною господарських засо-
бів. Прискорення оборотності оборотних коштів має важливе 
значення для стабільності фінансового стану підприємств з 
таких причин: швидкість обороту коштів визначає розмір їх 
річного обороту; прискорення оборотності веде до зниження 
витрат підприємства; прискорення обороту на тій чи іншій 
стадії кругообороту коштів веде до прискорення обороту на 
інших стадіях.

Таблиця 3
Коефіцієнти оборотності оборотних активів та основних 
засобів ВАТ «Івано-Франківський м′ясокомбінат»

Період 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 
р.

2008 
р.

Чистий дохід
(виручка) від
реалізації, тис. грн 171918,6 267996,3 349634,7 629658 834756

Оборотні активи,
 тис. грн 83064 132724 223665 505340 969731

Коефіцієнт
оборотності
оборотних активів 2,07 2,02 1,56 1,25 0,86

Основні засоби, 
тис. грн 11224 25324 25028 26179 27242

Коефіцієнт
оборотності
основних засобів 
(фондовіддача) 15,32 10,58 13,97 24,05 30,64

Джерело: складено автором на основі фінансової звітності ВАТ «Івано-Франківський 
м’ясокомбінат» за 2004–2008 роки.

За досліджуваний період оборотні активи зростають біль-
шими темпами, ніж виручка від реалізації. Тому значення 
коефіцієнта оборотності оборотних активів постійно зменшу-
ються, що є негативним для підприємства (табл. 3).
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Динаміка коефіцієнта оборотності основних засобів вка-
зує, що зростання тренду має позитивне значення і свідчить 
про зростання доходу, який дають інвестиції, вкладені в осно-
вні засоби. Незначний спад відбувся лише у 2005 році, але це 
не вплинуло на загальну тенденцію. 

Значення коефіцієнта оборотності запасів протягом всього 
аналізованого періоду знаходяться над верхньою, рекомендо-
ваною для промисловості, межею і мають тенденцію до зрос-
тання, що є позитивним явищем для підприємства (табл. 4).

Кількість днів, які потрібні підприємству для поповнення 
його виробничих запасів протягом аналізованого періоду, ко-
ливається від 28 до 8. Протягом перших чотирьох аналізова-
них років спостерігалася тенденція до спадання даного коефі-
цієнта, потім його значення дещо збільшилося. У цілому, тренд 
спадаючий, що є позитивним явищем.

Таблиця 4
Коефіцієнт оборотності запасів ВАТ 

«Івано-Франківський м′ясокомбінат»

Період 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.

Собівартість, тис. грн 145980,8 252810 343514,4 617904 825442

Запаси, тис. грн 11181 7657 10323 13524 19558

Коефіцієнт
обортності запасів 13,05 33,01 33,27 45,69 42,20

Нижня межа 3 3 3 3 3

Період обертання
виробничих
запасів, днів 28 11 11 8 9

Підводячи підсумки аналізу ділової активності підприєм-
ства ВАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат», можна зробити 
висновок, що його ділова активність знаходиться не в найкра-
щому стані. Деякі коефіцієнти мають позитивні тенденції, а 
деякі – негативні, але переважають негативні наслідки управ-
лінням підприємством. Позитивним є те, що зростає оборот-
ність запасів та основних засобів, що доводить ефективність 
вкладених в них інвестицій. На досить низькому рівні знахо-
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дяться показники, що характеризують оборотність кредитор-
ської та дебіторської заборгованостей та оборотних активів 
і як результат цього – негативними є значення операційного 
та фінансового циклів. Тобто, підприємству несвоєчасно по-
вертають кошти дебітори, і воно змушене продажем продукції 
кредитувати покупців.

Через це підприємство змушене несвоєчасно повертати 
позикові кошти своїм кредиторам. Тому для підприємства є 
необхідним перегляд політики продаж. Для вкладення інвес-
тицій така ситуація на підприємстві є не досить сприятливою.

Напрями зростання ділової активності підприємства 
зумовлені значною мірою призначенням його продукції. 
Так, низька ділова активність ВАТ «Івано-Франківський 
м’ясокомбінат» є насамперед наслідком недовикористання ви-
робничих потужностей, що спричинено відсутністю сировини 
для перероблення. Проблема забезпечення сировиною сьогодні 
досить актуальна для усіх підприємств України, які займають-
ся первинним переробленням м’ясної продукції. Підприємства 
цієї галузі потребують особливої уваги і з боку держави, і з 
боку інвесторів. Основним напрямом розв'язання цієї пробле-
ми, на нашу думку, є впровадження інвестиційних проектів 
щодо створення великих тваринницьких комплексів. Найдо-
цільніше інвестувати вирощування сировини безпосередньо 
підприємством на орендованих землях.
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У статті досліджено теоретико-методологічні засади формуван-
ня конкурентних переваг агропідприємств. Обґрунтовано пробле-
ми розвитку конкурентоспроможності аграрного сектора, проана-
лізовано причини їх виникнення та визначено основні аргументи, 
які визначають конкурентоспроможність агропідприємств.

Ключові слова: конкурентоспроможність, ефективність,
агропідприємства, сільськогосподарське виробництво, бонітет 
ґрунту.

Постановка проблеми. Сучасний період світового еконо-
мічного розвитку під впливом глобалізації та інтеграції поси-
люють взаємозалежність учасників цього процесу. Саме тому, 
в умовах надзвичайного зростання зовнішніх впливів на еко-
номічне життя українського суспільства центральним стає пи-
тання формування конкурентоспроможних агропідприємств 
ринкового типу і забезпечення на цій основі сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень. Спробам розвитку конку-
рентоспроможних агроформувань присвячено низку науко-
вих праць таких вітчизняних дослідників, як Д. Бамбміндра, 
В. Горлачук, Д. Добряк, В. Месель-Веселяк, М. Ступень, А. Со-
хнич та ін. Але нині ці питання поки що залишаються не роз-
критими як у методологічному, так і в методичному аспектах. 
Їх дослідження носять фрагментарний характер, який потре-
бує подальшого поглиблення. Власне, поглиблене дослідження 
процесів формування конкурентоспроможних агропідпри-
ємств і є темою нашого наукового дослідження.

Формулювання мети статті. Метою роботи є узагаль-
нення та поглиблення теоретико-методологічних засад і роз-
роблення практичних рекомендацій щодо формування конку-
рентоспроможних агропідприємств.

Основний матеріал дослідження. Підвищення конку-
рентоспроможності аграрного сектора економіки України є 
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запорукою сталого його розвитку. Без забезпечення конкурен-
тоспроможності та стійкості конкурентних переваг аграрних 
підприємств неможливо досягти сталого розвитку аграрного 
сектора. Конкуренція розкриває потенціал суб’єктів аграрного 
ринку й виконує важливу функцію постійного рушія розвитку 
сільськогосподарського виробництва.

Світовий досвід свідчить, що конкуренція проходить такі 
етапи розвитку: перший – конкурентні переваги забезпечу-
ються за рахунок значного надлишку базових ресурсів (при-
родних, некваліфікованої і напівкваліфікованої робочої сили 
та ін.); другий – конкурентні переваги забезпечуються за ра-
хунок значних інвестицій; третій – головну роль у конкуренції 
відіграють інновації. Прикладами інновацій, які можуть за-
безпечувати конкурентні переваги аграрних підприємств, є: 
раціональне використання і охорона земель, біотехнології та 
створювані за їх допомогою нові інноваційні екологобезпечні 
продукти з оздоровчим і профілактичним ефектом; ландшаф-
тне й високоточне землеробство; нові ґрунтозахисні технології 
землеробства, які базуються на мінімальному обробітку грун-
ту; сучасні індустріальні інтенсивні технології в рослинництві, 
тваринництві тощо.

Досліджуючи проблему формування конкурентоспромож-
них агропідприємств, ми розробили незаперечний висновок, 
що конкурентоспроможним є таке агропідприємство, яке при 
мінімальних затратах забезпечує максимальний прибуток з 
одиниці площі, завдяки виробництву екологічно чистої про-
дукції без спричинення шкоди для навколишнього середови-
ща. Але звернемо увагу, що конкурентоспроможність агрофор-
мувань не завжди окреслюється вище наведеним алгоритмом, 
оскільки джерела, що формують прибуток, забезпечують еко-
логію навколишнього середовища, за силою свого впливу мо-
жуть бути відмінними. Наприклад, землекористування, яке в 
цілому є неконкурентоспроможним, але такими можуть бути 
окремі його галузі: рослинництво, тваринництво, птахівництво 
та ін. У цьому випадку суб’єкт господарювання на землі за-
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вдяки сильним сторонам і можливостям може посилити слабкі 
сторони агроформування, ліквідувати його загрози зовнішньо-
го і внутрішнього середовища, активізувавши прагнення до 
формування конкурентоспроможного землекористування.

Доречі, така практика господарювання широко знаходи-
ла своє відображення в умовах колгоспно-радгоспної системи 
господарювання, коли завдяки галузі тваринництва активно 
розвивалася галузь рослинництва і навпаки – рослинництво 
ставало підґрунтям розвитку тваринництва і інших галузей 
сільського господарства. Цей досвід у сучасній практиці є ме-
тодологічною підставою підсилення свого впливу на розвиток 
конкурентоспроможного агроформування, що демонструва-
тиме стабільність у суспільстві.

Слід зазначити, що нині існує чотирьохступенева схема 
процесу реалізації продукції агропідприємств: виробництво 
сільськогосподарської продукції – продаж сировини – перероб-
ка сировини – продаж виробленої продукції. Але нині значна 
частина виробленої продукції рослинництва продається на зо-
внішній ринок в якості сировини, в результаті чого суб’єкти 
господарювання на землі та держава в цілому недоотримують 
значні суми грошей до бюджетів різних рівнів, штучно втра-
чаються робочі місця на етапах переробки і продажу готової 
продукції тощо, зменшується рівень конкурентоспроможності 
агропідприємств. Такий аргумент є підставою для перероз-
поділу частини прибутку по всьому ланцюжку від виробника 
сировини сільськогосподарської продукції до реалізації про-
дукції переробки на користь суб’єкта господарювання на зем-
лі, оскільки завдяки його діяльності створюються додаткові 
види виробництва, додаткові джерела надходження до бю-
джетів різних рівнів, додаткові робочі місця та ін. Тобто мова 
йде про нові принципи державного регулювання відносин 
між суб’єктами суспільного виробництва, які забезпечать рен-
табельність виробництва суб’єктів господарювання на землі 
на рівні, що забезпечить їх розвиток на засадах розширеного
відтворення.
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Пошук шляхів розвитку конкурентоспроможних агрофор-
мувань дає підстави вважати, що наука про управління агро-
формуваннями ґрунтується на сумі міждисциплінарних знань, 
синергії різних економічних, соціальних і політичних проце-
сів, забезпечує збалансованість всіх ланок економіки, приро-
докористування і екології. Спираючись на міждисциплінар-
ний підхід, ця наука буде забезпечувати цілісний методичний 
підхід до формування конкурентоспроможного агропідприєм-
ства. Цінність полягає в тому, що за допомогою управління 
належним чином можна втілити у реальний процес розвитку 
агроформування положення чинного законодавства, концеп-
цій, програми та інші феномени ціннісного призначення.

Надання статусу конкурентоспроможних агропідприємств 
можливе лише за умови зростання натуральних і вартісних по-
казників шляхом співставлення відповідних показників роз-
витку землекористування і його середньозваженого балу боні-
тету грунту. За результатами таких вирахувань визначаються 
показники розвитку землекористування у розрахунку на один 
бал бонітету, що свідчить про ступінь їх конкурентоспромож-
ності у загальному списку оцінюваних агропідприємств.

Висновки. Отже, основними аргументами, що стверджу-
ють конкурентоспроможність агропідприємств, є:

• забезпечення максимального прибутку з одиниці пло-
щі, при мінімальних на це затратах, завдяки виробництву 
екологічно чистої продукції без спричинення шкоди для на-
вколишнього середовища;

• оптимізація співвідношення галузей рослинництва і 
тваринництва, що забезпечать синергетичний ефект госпо-
дарської діяльності суб’єкта господарювання;

• рівень конкурентоспроможності агроформування ви-
значається шляхом співставлення відповідних показників 
його розвитку до середньозваженого балу бонітету грунту.

Для збільшення конкурентних можливостей українсько-
му аграрному сектору необхідно використовувати стратегічні 
технології й нові форми господарювання: агропромислові коо-
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перації, застосування інноваційного маркетингу і менеджмен-
ту, створення сучасної інфраструктури продовольчого ринку. 

Реалізація стратегії успішного росту конкурентоспромож-
ності сільськогосподарських підприємств має здійснюватися 
на основі сучасних принципів: врахування динаміки ринко-
вого попиту на національному і світовому ринках; концентра-
ція ресурсів у районах, які мають найсприятливіші умови для 
розв’язання стратегічних завдань. Довгострокова мета стра-
тегії підвищення конкурентоспроможності – створення галузе-
вої системи аграрного сектора, яка має високий ступінь кон-
курентоспроможності на світовому аграрному ринку.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ І ФАКТОРИ
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У статті досліджено суть поняття «спеціалізація». Розглянуто 
основні проблеми порушення системи спеціалізації, яка вже була 
створена в країні. Досліджено основні фактори, що впливають на 
формування спеціалізації фермерських господарств, та можливі 
шляхи їх подальшого розвитку.

Ключові слова: фермерські господарства, спеціалізація, 
фермерські господарства.

Спеціалізація виробництва – історично об’єктивний та за-
кономірний процес. Одним із шляхів подолання суперечності, 
що виникає між необмеженим зростанням потреб та обмеже-
ністю виробничих ресурсів, є поділ праці. Це доволі тривалий 
історичний процес. Його дослідженню приділяло увагу багато 
вчених минулого та сучасного. Основоположником цього вчен-
ня вважають А. Сміта. Вивченням основ розміщення виробни-
цтва займалися І. Тюнен та О. Вебер. Не дивлячись на сучасне 
негативне ставлення в нашій країні до марксизму-ленінізму, 
його основоположники внесли багато фундаментальних роз-
робок у розвиток економічної науки. Вони вважали найпро-
гресивнішою формою поділу праці – спеціалізацію. І підкрес-
лювали, що саме розвиток продуктивних сил приводить до 
вдосконалення спеціалізації. Сутність процесу спеціалізації 
досліджували і українські вчені П.В. Ковель, Н.А. Літвінов, 
О.М. Оніщенко, П.Т. Саблук та інші. Однак серед сучасних пу-
блікацій дуже мало таких, що присвячені цій проблемі.

Позитивні зрушення в економіці ставлять на порядок ден-
ний поруч із подальшим поглибленням реформування і питан-
ня удосконалення умов виробництва, оптимізацію галузевої 
структури. Ці питання і є метою нашого дослідження.

На сьогодні в економіці країни склалася досить складна 
ситуація у співвідношенні між енергомісткими галузями (на-
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приклад такими, як металургія, хімічна промисловість) та 
сільським господарством. За останні роки частка так званих 
базових галузей зростає. Сучасні вчені застерігають, що еко-
номіка, структуру якої майже на 60% складають базові галузі, 
є безперспективною, потенціал її росту вкрай обмежений че-
рез низьку швидкість обороту капіталу.

За період реформи в галузевій структурі аграрного секто-
ра економіки відбулися досить суттєві зміни. Так, в 2008 році, 
порівняно із 1990 роком, підвищилася частка рослинництва із 
50,1% до 57,2% [1, c.75]. Крім того, із реструктуризацією КСП, 
реформуванням аграрного сектора створюються та функціо-
нують нові агроформування, основані на приватній власності. 
Зокрема збільшується кількість фермерських господарств та 
особистих селянських господарств. У зв’язку з цим, відбува-
ються зрушення у співвідношенні між продукцією, яку ви-
готовляють сільгосппідприємства та господарства населення. 
Так, постійно збільшується частка останніх у виробництві ва-
лової продукції. Це дає можливість стверджувати, що можливе 
зосередження виробництва таких культур, як картопля, овочі, 
фрукти та ягоди саме у особистих селянських господарствах.

Зрушення, які відбуваються сьогодні в аграрному секторі 
країни, співвідношення між рослинництвом і тваринництвом, 
крім економічних, поставили в ряд нагальних ще декілька 
проблем.

По-перше, це проблеми екологічного характеру. Зменшен-
ня частки тваринництва веде до зниження рівня внесення ор-
ганічних добрив і зменшення родючості земель. Зменшення 
площ кормових культур викликає вирощування певних куль-
тур по поганих попередниках, що, відповідно, призводить до 
зниження урожайності.

Як доводить світовий досвід, частина тваринництва по-
винна складати 2/3 від загального валового виробництва 
сільського господарства. В Україні ж ця цифра ледве сягає 
третини. Можливо, доцільно було б скористатися досвідом та-
кої держави, як Нідерланди, де прийнято спеціальний закон, 
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який суворо вимагає дотримуватись сівозміни. Наприклад, 
там заборонено садити на ділянці картоплю частіше, ніж раз 
на три роки.

По-друге, є проблеми соціального характеру. Це насампе-
ред стосується проблеми зайнятості населення. Досить швид-
ко поширюється безробіття, трудова міграція. Молодь зали-
шає села, багато хто шукає роботу за кордоном.

Все вище викладене робить на сучасний момент дуже 
важливою проблему спеціалізації виробництва на всіх його 
рівнях: починаючи з макроекономічного і закінчуючи окре-
мим господарством.

Реформування аграрного сектора України відбувалося ме-
ханічно, без врахування національних особливостей. Так, про-
йшло паювання майна колишніх колгоспів, радгоспів, згодом 
КСП. Замість великих, досить часто вузькоспеціалізованих 
підприємств, утворилося багато малих, приватних, які фак-
тично не можуть вести повноцінне господарство через недо-
статню матеріальну базу.

Згодом деякі починають знову згруповуватися. Досвід 
країн світу говорить про безперечну перевагу великих госпо-
дарств над малими. Так, наприклад, 2% великих фермерських 
господарств США виробляють 42% всієї валової продукції сіль-
ського господарства.

Крім того, у процесі реформування було зроблено основну 
ставку на приватних товаровиробників. Однак із літератур-
них джерел відомим є досвід ізраїльських колективних сіль-
ськогосподарських підприємств (кібуци), які мають схожість 
із сільськогосподарськими комунами і при цьому не один де-
сяток років є високоефективними, успішно конкурують з під-
приємствами інших форм господарювання.

Також при проведенні аграрної реформи в Україні не вра-
ховано той факт, що до 1990 року практично було розробле-
но територіальну та зональну спеціалізацію, проведено велику 
роботу зі спеціалізації приміського сільського господарства. 
Однак, з переходом до так званих ринкових відносин, ця сис
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Рис. 1. Основні фактори, що вливають на інваріантність розмірів та 
спеціалізації фермерських господарств

тема практично зруйнована. Підприємства намагаються ви-
робляти лише ту продукцію, яка є високотоварною, не врахо-
вуючи негативні моменти такого виробництва.

У той же час досвід такої високорозвиненої в наш час 
країни, як США показує, що підприємці цієї країни пішли 
шляхом поглиблення спеціалізації сільського господарства із 
створенням так званих зон гарантованого виробництва сіль-
ськогосподарських культур, яке засновано на розміщенні від-
повідних культур у найбільш сприятливих для їх вирощування 
природно-кліматичних зонах. Таким чином з’явилися Кукуру-
дзяний та Пшеничний пояси, пояси вирощування овочів та 
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соняшнику. Крім того, було змінено структуру посівів, що дало 
нечуваний економічний та соціальний ефект.

Як відомо, фермерство в нашій країні є формою приват-
ного господарювання на землі, або, інакше кажучи, формою 
вільного підприємництва в сільському господарстві. Оскільки 
це є форма вільного підприємництва на землі, то ми повинні 
під цим розуміти можливість для фермера вільного вибору ви-
дів продукції, які він буде виробляти, використання матері-
альних та трудових ресурсів, визначення обсягів виробленої 
та реалізованої продукції.

Фермерське господарство є унікальною за своїми влас-
тивостями формою підприємництва. Серед переваг її перед 
іншими (великими) виробництвами можна виділити такі: 
простота юридичного оформлення; можливість швидкого вхо-
дження в ринок та вихід із нього; гнучкість в господарській ді-
яльності; економічність внутрішньогосподарських перевезень; 
наявність великої кількості факторів, що стимулюють госпо-
дарську діяльність та інше [3, c. 101].

Значною мірою ефективність функціонування фермер-
ського господарства, безперечно, залежить від обраного ви-
робничого напряму, рівня його спеціалізації з урахуванням 
багатьох об’єктивних умов (рис. 1).

Частіше за все на початку своєї кар’єри фермер майже 
стихійно обирає напрям діяльності, у нього майже відсутній 
напрямок чіткої спеціалізації. Опитавши певну кількість фер-
мерів, ми зробили висновок, що в цей період вони керуються:

- власними уподобаннями щодо тієї чи іншої галузі
(культури);

- традиціями ведення сільського господарства в даному 
районі (регіоні);

- наявністю (або відсутністю) певних матеріально-
грошових, земельних та трудових ресурсів, а також рівнем 
кваліфікації працюючих в господарстві;

- ґрунтово-кліматичними умовами регіону.
Ці фактори змушують фермера займатися таким вироб-

ництвом, яке дало б змогу як найшвидше повернути з прибут-
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ком вкладені кошти та працю з метою подальшого зміцнення 
та укрупнення підприємства. Однак і в подальшому, частіше 
за все, більшість фермерів намагається збільшити свої землі 
(наприклад за рахунок оренди) необґрунтовано, без орієнту-
вання на оптимальний рекомендований розмір господарства 
того чи іншого виробничого напряму.

Як розпочинаючи свою діяльність, так і в подальшому 
фермеру необхідно звернути увагу на декілька факторів, що 
впливають на вибір напряму. Найголовнішим є попит та рі-
вень цін на сільськогосподарську продукцію. Це значно сти-
мулює виробництво певних видів продукції.
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Рис. 2. Фактори, що впливають на спеціалізацію фермерських господарств
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Іншим важливим фактором є розміщення та розвиток 
промислових центрів. Їх близькість стимулює виробництво 
продукції для задоволення потреб промисловості та працівни-
ків, зайнятих на підприємствах.

З другого боку, розвиток науково-технічного прогресу 
певною мірою розвиває та укріплює матеріально-технічну 
базу сільського господарства. Важливу роль також відіграють 
процеси механізації, електрифікації та хімізації сільського гос-
подарства. Велике значення для вибору напряму виробництва 
мають забезпечення транспортом, наявність мережі доріг. Не-
обхідним та важливим фактором є забезпеченість трудовими 
ресурсами, спеціалістами відповідної кваліфікації. І, безумов-
но, велике значення мають природно-кліматичні фактори. 
Беззаперечно важливими для розвитку є і підтримка держа-
ви, законодавча база та податкова політика.

Таким чином, можемо зробити певні висновки:
1. Спеціалізація виробництва є історично необхідним та 

об’єктивно обумовленим процесом. На жаль, на сьогоднішній 
день сучасними вченими недостатньо приділяється уваги пи-
танню аграрного виробництва.

2. Перехід до ринкових відносин в нашій країні відбуваєть-
ся майже стихійно, без врахування національних особливостей.

3. При формуванні сучасного аграрного ринку не тільки 
не була врахована, а й майже повністю зруйнована та система 
спеціалізації виробництва, що була розроблена в нашій країні 
до початку перебудови.

4. Утворення та функціонування фермерських госпо-
дарств як самостійної частини сектора багатоукладної сучас-
ної економіки обумовлено факторами економічного, соціаль-
ного та політичного характеру.

Серед основних економічних факторів можна вказати 
необхідність насичення продовольчого ринку, підвищення 
ефективності аграрного виробництва. Важливим соціальним 
фактором є реалізація селянами своїх економічних інтересів, 
тобто, подолання відчуженості реальних працівників від ре-
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зультатів своєї праці. Реалізація політичної свободи селян є од-
ним із найважливіших політичних факторів.

5. Основною метою функціонування фермерського госпо-
дарства на сучасному етапі має бути не максимум прибутку 
(що теж важливо), а стабільний розвиток господарства.

При виборі тактики розвитку необхідно враховувати 
стадії життєвого циклу господарства. На початковому етапі 
важливим є поступове входження в бізнес, організація навіть 
багатогалузевого господарства. Потім доцільним є поступове 
розширення ресурсів виробництва: земельних (наприклад за 
рахунок оренди), матеріально-технічних (лізинг та придбання 
власної техніки) та трудових (приваблювання кваліфікованих 
робітників, раціональне використання робочої сили).

На стадії ефективної роботи фермерського господарства 
перевага буде надана спеціалізованому виробництву високо-
якісної продукції, використанню новітніх технологій, розши-
ренню виробництва із урахуванням власних та загальнодер-
жавних інтересів.
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ПОТРЕБА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ У ЛІЗИНГУ

А.Г. Максименко, асистент
Миколаївський державний аграрний університет

Розглянуто сутність лізингу та його роль у розвитку сіль-
ськогосподарських підприємств, відмінності понять лізингу та 
фінансового лізингу. Також взято до уваги основні проблеми 
матеіально-технічного стану сільськогосподарських підприємств 
та проаналізовано можливості різних форм лізингу допомогти 
сільгоспвиробникам у їх діяльності.

Ключові слова: матеріально-технічна база, фінансовий
лізинг, лізинг, банківський кредит, конкурентоспроможність, 
якість продукції.

Вступ. Однією із перепон на шляху України до еконо-
мічної стабільності є стан фінансово-кредитних відносин. Це 
стосується як промислових, так і сільськогосподарських під-
приємств. Саме сільськогосподарські підприємства найбільше 
відчувають вплив фінансово-економічної кризи, що спіткала 
нині Україну і весь світ. Чому? Тому, що підтримку сільгоспви-
робники мало відчували ще до кризи, а нині тим паче. Не всі 
господарства галузі АПК здатні самостійно фінансувати свою 
діяльність, а державна підтримка замала для успішного роз-
витку сільськогосподарських товаровиробників. Життєдіяль-
ність сільського господарства є основою продовольчої безпеки 
країни. Адже, маючи у своїх запасах продовольство, країна не 
тільки відчуває себе захищеною, а й здоровою, міцною та ста-
більною. А підтримка життєдіяльності сільськогосподарських 
товаровиробників забезпечується фінансовими потоками. Це 
можуть бути власні чи залучені (інвестиції) кошти підприєм-
ства, державні дотації, кредитування та лізинг.

Актуальність теми. Зважаючи на обмеженість держав-
ного бюджетного фінансування, брак власних коштів та ви-
соких банківських ставок по кредитам єдиним прийнятним 
способом забезпечити діяльність сільського господарства стає 
лізинг. Оскільки в Україні функціонує дві форми лізингу – дер-
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жавна та приватна – обидві заслуговують дослідження та ви-
значення їх необхідності у діяльності сільськогосподарських 
підприємств.

Постановка проблеми. Конкурентостійкість українсько-
го агропромислового комплексу можлива за умови беззбит-
кового функціонування кожного підприємства, здатності 
виробляти високоякісну, екологічно чисту сільськогосподар-
ську продукцію. Функціонувати таким чином АПК може за 
наявності фінансових та матеріально-технічних засобів. Нині 
розвиток матеріально-технічної бази сільськогосподарських 
підприємств можливий завдяки лізингу. Цей вид фінансово-
кредитних відносин в Україні потребує аналізу та дослідження 
для того, щоб кожен виробник сільськогосподарської продук-
ції мав можливість його використовувати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
функціонування і розвитку лізингу в Україні присвячено ба-
гато наукових робіт і досліджень. Зокрема, проблемами роз-
витку лізингових відносин займалися такі вітчизняні та іно-
земні вчені: І. Агєєва, В. Андрійчук, Л. Биковченко, В. Газман, 
М. Корецький, О. Кузьмович, П. Саблук, В. Федоренко,
О. Шкуратов та інші. Але проблема необхідності у лізингу ще 
не повністю розкрита. Мало приділялося уваги порівнянню 
умов лізингу держкомпанії та комерційних компаній.

Мета статті – визначення та обґрунтування необхіднос-
ті лізингових відносин, порівняння умов надання лізингу у 
держкомпанії, комерційних компаніях та порівняння із бан-
ківським кредитом.

Виклад основного матеріалу. У період фінансово-
економічної кризи особливо загострюються проблеми фінан-
сування сільського господарства. Брак державних коштів, 
безпорадність банківської системи та відсутність власних ко-
штів змушують сільськогосподарських товаровиробників шу-
кати інші шляхи для підтримки своєї діяльності.

Слід звернути увагу на матеріально-технічний стан осно-
вних засобів, адже саме за допомогою них здійснюються осно-
вні процедури виробництва сільськогосподарської продукції. 
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Застарілий стан основних засобів сільськогосподарських 
підприємств призводить до того, що дуже велика части-
на коштів підприємств йде на ремонт сільськогосподарської 
техніки, придбання запасних частин. Необхідне оновлен-
ня технічного устаткування. Також незадовільний стан 
матеріально-технічної бази впливає на якість продукції. Від-
сутність техніки для ефективного збирання та обробітку вро-
жаю веде до втрат сільськогосподарської продукції, зниження 
її якості, і як наслідок – низькі ціни, що ледве покривають за-
трати на виробництво.

Оновлення матеріально-технічної бази підприємств сіль-
ського господарства можливе за допомогою лізингу. 

Відповідно до Закону України «Про лізинг», лізинг – це 
підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування 
власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні 
лізингодавцем у виняткове користування на визначений строк 
лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або на-
бувається ним у власність за дорученням і погодженням з лі-
зингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови 
сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Розвиток лізингових відносин в Україні розпочато із 1997 
року, коли було створено Державний лізинговий фонд на при-
дбання вітчизняної сільськогосподарської техніки. Головним 
завдянням цього фонду є забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників необхідною технікою на умовах фінансово-
го лізингу. Державне підприємство НАК «Украгролізинг» надає 
сільгоспвиробникам техніку тільки вітчизняного виробництва. 

Поруч із державним «Украгролізинг» сформувалося чимало 
приватних підприємств, що займаються передачею техніки у 
лізинг. Відмінність між державним підприємством і приватни-
ми лізингодавцями в тому, що державне підприємство надає 
техніку тільки вітчизняного виробництва, а приватні компанії 
можуть співпрацювати із зарубіжними фірмами-виробниками 
сільськогосподарської техніки і надавати у лізинг техніку іно-
земного виробництва. Це так званий фінансовий лізинг.
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Порівняльну характеристику умов надання позики лізин-
гоодержувачу державною компанією та комерційними компа-
ніями представлено в таблиці.

Таблиця 
Умови надання позик для придбання 
сільськогосподарської техніки

Умови Державна 
компанія

Комерційні
компанії

Предоплата, % 22 30-50

Термін кредитної угоди, роки 1-7 1-3

Періодичність платежів, міс. 3 або 6 1

Відсоток за кредит, % 4,5-7 13,5-26 (в гривні) 
9-14 (у валюті)

Розмір застави (до
лізингового майна), % 150 -

Характер застави ліквідне майно або 
майбутній урожай сама техніка

Страхування, % від 
вартості техніки 1 1,5-2,5

Із даних таблиці 1 видно, що між лізингом та фінансовим 
лізингом існує досить суттєва відмінність. Так, умови надання 
техніки у лізинг такі: попередня оплата в розмірі 22% (15% 
– попередній лізинговий платіж в рахунок частини вартості 
Предмета лізингу, 7% – попередній лізинговий платіж в час-
тині винагороди лізингодавцю за передачу предмета лізингу) 
вартості техніки та укладання лізингоодержувачем договору 
страхування предмету лізингу. Комерційні компанії потре-
бують передоплати у розмірі 30-50 відсотків. Періодичність 
лізингових платежів також має важливе значення для сіль-
когосподарських виробників. Якщо лізинг у комерційних фір-
мах потребує щомісячних платежів, то у державній компанії 
лізингоодержувач має можливість сплачувати лізингові пла-
тежі поквартально або за півріччя. Це залежить від бажання 
самого лізингоотримувача. Такий період платежів є вигідним 
для сільгоспвиробників, оскільки селянин має в запасі час для 
того, щоб отримати прибуток від своєї діяльності, а вже потім 
здійснювати лізингові платежі. Оскільки державна лізингова 
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компанія здійснює лізингову діяльність тільки із національною 
валютою, то і відсотки за кредит у таблиці вказано відносно 
гривні – 4,5–7%. У комерційних компаніях відсоток за кредит 
у національній валюті складає від 13,5% до 26%; в іноземній 
валюті (долар, євро) такий відсоток складає від 9% до 14%. У 
комерційних лізингових компаніях заставою є сама техніка, а 
у державній компанії передбачено 150% застави відносно лі-
зингового майна, при чому заставою може бути як майбутній 
урожай, так і ліквідне майно лізингоодержувача. Страхування 
предмету лізингу існує і в державній лізинговій компанії, і в 
комерційних лізингових компаніях. Відмінність лише у вели-
чині відсотка: у першому випадку це 1%, в другому – 1,5-2,5%. 

За своєю суттю лізинг схожий із банківським кредитуван-
ням, але є певні відмінності. Порівняльний аналіз банківсько-
го кредитування та лізингу свідчить про основні відмінності:

1. Банківський кредит надається у грошовій формі, лізинг – 
у товарній, в деяких випадках у товарно–грошовій формі.

2. Для банківського кредиту повернення боргу здійснюєть-
ся у грошовій формі, для лізингу можливі варіанти повернен-
ня боргу у грошовій, матеріальній або грошово-матеріальній 
формі.

3. При одержанні банківського кредиту власником майна 
виступає банк, при лізингових операціях власником майна є 
лізингоодержувач, тільки після сплати всіх зобов’язань за до-
говором лізингу.

Для користувача лізингом певні умови вже встановлено, а 
ось лізингодавці ще залишаються недостатньо захищеними у 
своїй діяльності. Маємо на увазі те, що лізингодавцеві важко 
проконтролювати, що саме те підприємство, із яким укладено 
лізинговий договір, користується технікою. Трапляються ви-
падки, коли лізингоодержувач сам, без попередження лізинго-
давця передає техніку у користування іншим підприємствам, 
маючи від цього зиск.

З метою захисту лізингодавця від такого явища доцільно 
було б сформувати єдиний централізований реєстр майна, що 
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є об’єктом лізингу, щоб лізингодавачі були впевнені, що тех-
ніка, надана одному підприємству, не потрапить у користу-
вання іншому. Розвиток лізингу в Україні міг би стимулюва-
ти й перегляд нормативів амортизації обладнання. Його слід 
розглядати у бік зменшення. Також необхідно розробити про-
граму для вчасного повернення лізингових платежів, оскільки 
низький рівень відповідальності платників гальмує розвиток 
лізингових відносин.

Висновки. Розглянуті форми лізингових відносин одна-
ковою мірою мають право на існування. Купувати техніку ві-
тчизняного виробника чи зарубіжного сільгоспвиробник по-
винен визначати самостійно. Беручи сільськогосподарську 
техніку у лізинг, лізингоодержувач повинен чітко усвідомлю-
вати всі переваги та недоліки будь-якої із форм лізингу. Бан-
ківські кредити не надто приваблюють своїми відсотками. 
Тому сільськогосподарським підприємствам вигідніше брати 
техніку у лізинг. Таким чином, маючи у своєму розпорядженні 
технічні засоби, всі необхідні сільськогосподарські роботи ви-
конуюся вчасно. І це, безумовно, позитивно впливає на діяль-
ність підприємств сільського господарства.
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РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ 
РЕЗЕРВАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 
ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ КРАЇНИ

І.Ю. Мельников, здобувач
Київський національний економічний 
університет ім. В.Гетьмана

Розглянуто напрями формування політики управління золо-
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щодо оптимізації структури золотовалютних резервів, стабілізації 
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Постановка проблеми. За умов трансформації еконо-
мічних та соціальних процесів важливим є виконання осно-
вної функції Національного банку Україні з забезпечення ста-
більності гривні, яка зумовлює об’єктивну потребу наявності 
золотовалютних резервів та ефективного управління ними. 
Золотовалютні резерви є частиною національного багатства 
країни, яка призначена для прямого та непрямого регулюван-
ня платіжного дисбалансу, а також для захисту національної 
економіки від негативного впливу ззовні.

В свою чергу, золото як запас національного резервного 
капіталу є загальновизнаним резервом світових грошей та має 
важливе значення для підтримки міжнародної ліквідності. У 
той самий час, демонетизація золота та зростаючі потреби 
центральних банків в отриманні доходів від управління золо-
товалютними резервами обумовили невисоку середню питому 
вагу золота в золотовалютних резервах країни.

На нашу думку, за умов інфляції та девальвації долара, 
курс якого знижується, підвищується роль золота як резервно-
го активу центральних банків. Цьому сприяє насамперед зрос-
тання як світових цін на золото, так і національних. 

Необхідно зазначити, що окремі аспекти вказаної про-
блеми було досліджено в працях Д.О. Бєляєва, Ф.О. Журав-
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ки, В.Г. Колісника, О.Б. Луніна, О.М. Малютіна [1, 3-6]. Роботи 
вказаних авторів дають уявлення про золотовалютні резерви, 
а також розкривають методи та підходи до управління ними. 
Водночас у сучасних умовах недостатньо розробленими є про-
блеми, які стосуються оптимальної структури вказаних резер-
вів та визначення особливостей політики управління золотом 
як резервного активу.

Постановка завдання. Метою написання статті є ви-
явлення особливостей золота як основної складової політики 
управління золотовалютним резервом України та оцінка їх 
впливу на фінансову стійкість країни.

Виклад основного матеріалу. Одним із головних завдань 
державного валютного регулювання є управління золотова-
лютними резервами.

Необхідно зазначити, що термін «золотовалютні резерви» 
означає запаси резервних активів, які можуть використовува-
тися для здійснення міжнародних розрахунків країни, виплат 
за борговими зобов'язаннями як перед урядовими установа-
ми, так і комерційними та фінансовими струк-турами інших 
держав та міжнародних фінансових організацій [4, с.61].

Сучасні золотовалютні резерви складаються з чотирьох 
основних компонентів: золотого запасу, вільно конвертованої 
валюти, резервної позиції та «спеціальних прав запозичення». 

При цьому, основу золотовалютних резервів будь-якої кра-
їни сьогодні становлять запаси іноземних вільно конвертова-
них валют (далі ВКВ). Вони виступають у формі:

• по-перше, залишків на кореспондентських та поточних 
рахунках у закордонних банках, а також короткостроко-
вих банківських депозитів;
• по-друге, ринкових ліквідних фінансових інструмен-
тів – казначейських векселів, короткострокових та довго-
строкових урядових цінних паперів;
• по-третє, різноманітних боргових документів, які не 
обертаються на ринку та які є результатом офіційних опе-
рацій даної країни з центральними банками та урядовими 
організаціями інших країн.
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Необхідно наголосити, що довгий час центральні банки 
нехтували фінансовим аспектом ефективності управління зо-
лотовалютними резервами, виходячи з того, що отримання 
доходу не є метою діяльності центрального банку. Незацікав-
леність у доході та нерозробленість показників оцінки ефек-
тивності управління золотовалютними резервами спричинили 
існування рудиментарних механізмів управління ризиками, 
проведення неефективних операцій із золотовалютними ре-
зервами, і, як наслідок, неадекватну поведінку центральних 
банків на фінансових ринках.

Отже, нормальне функціонування механізму управління 
золотовалютними резервами центрального банку неможли-
ве без належної інформаційної та організаційної підтримки. 
Центральний банк самостійно формує єдине інформаційно-
аналітичне поле, складовими якого є технологія збирання, 
підготовки, управління, обробки і надання аналітичної ін-
формації користувачам, задіяним у процесі управління золо-
товалютними резервами, виходячи із особливостей грошово-
кредитної політики, масштабів діяльності центрального банку, 
обсягу золотовалютних резервів, виду обраної інвестиційної 
стратегії, методів та підходів до управління золотовалютними 
резервами.

В свою чергу, ми приєднуємося до точки зору О. Луніна, 
який виділяє два аспекти ефективності управління золотова-
лютними резервами: грошово-кредитний та фінансовий. З 
точки зору грошово-кредитної політики, ефективне управлін-
ня золотовалютними резервами має забезпечувати постійну їх 
доступність та можливість використання для здійснення ва-
лютних інтервенцій або інших заходів. З точки зору фінансово-
го аспекту управління, фінансова ефективність використання 
золотовалютних резервів оцінюється шляхом порівняння фак-
тичних та планових показників дохідності золотовалютних ре-
зервів [5, с.7].

На нашу думку, саме другий аспект ефективності управ-
ління резервами – фінансовий з кожним роком набуває акту-

http://visnyk.mnau.edu.ua/



106 Економічні науки

альності, а проблема формування золотовалютних резервів та 
управління ними є новою для незалежної України.

Важливим аспектом є те, що управління золотовалютни-
ми резервами країни – органічна складова валютної політи-
ки центрального банку, що безпосередньо впливає на можли-
вості ефективного використання ним основних інструментів 
валютного регулювання, зокрема таких, як девізна політика, 
установлення режиму валютного курсу, ревальвації та деваль-
вації тощо.

Однак необхідно наголосити, що для забезпечення ефек-
тивного управління золотовалютними резервами центрально-
му банку необхідно мати у своєму розпорядженні систему по-
казників, котрі б відображали: 

• по-перше, кількість золотовалютних резервів, тобто від-
повідність обсягу резервів потребам у них, що визнача-
ються масштабами зовнішньоекономічних операцій даної 
країни, сальдо платіжного балансу, величиною зовнішньо-
го боргу, а також динамікою руху капіталів; 
• по-друге, якість золотовалютних резервів, що обумов-
люється такими чинниками, як динаміка обмінних курсів 
резервних валют на світових ринках, частка золота і СДР 
у резервах, величина зовнішньої заборгованості країн-
емітентів резервних валют, кон’юнктура на світових рин-
ках золота.
Оптимізація розміру золотовалютних резервів має важли-

ве економічне значення, тому що занижений їх обсяг погіршує 
платоспроможність країни на світовому ринку та обмежує ре-
гулятивні можливості держави у монетарній сфері, а завище-
ний їх розмір призводить до заморожування значної частини 
національного багатства країни на тривалий період. Практич-
не вирішення цього питання виявилося набагато складнішим, 
ніж це може видатися на перший погляд. Широке коло чин-
ників, що визначають необхідність формування резервів та 
впливають на обсяги цих резервів, практично унеможливлює 
вироблення універсального правила їх оптимізації, придатно-
го для будь-якої країни і в будь-яких умовах.
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Що стосується останньої прив’язки, то в ній виявляється 
пережиток старого підходу золотого стандарту. При сучасно-
му грошовому обігу в такому золотовалютному забезпеченні 
немає необхідності. Проте в нашому випадку доводиться вра-
ховувати, що українська гривня не є повністю конвертованою 
валютою, а іноземна валюта широко використовується все-
редині України. Тому наявність певних резервів, безумовно, 
необхідна, щоб забезпечити стійкість грошового обігу і щоб не 
допустити надмірного зростання обмінного курсу гривні, що 
може викликати прискорення інфляції. Разом з тим грошова 
база не може служити орієнтиром для знаходження оптимуму 
резервів, бо розмір золотовалютних резервів вже приблизно 
на чверть більше грошової бази України.

Зазначимо, що НБУ декларує на початок 2009 року золо-
товалютні резерви загальним обсягом 31,543 млрд дол. США 
(рис.). Резерви в іноземній валюті складають 30,79185 млрд 
дол. США, з яких близько половини розміщені в державних 
облігаціях інших країн [2].

Однак необхідно зазначити, що для Національного банка 
актуальним є формування якісної та ліквідної структури золо-
товалютних резервів країни для мінімізації ризиків їх знецінен-
ня в умовах світової фінансової кризи, а також приведення цих 
резервів у відповідність із структурого зовнішньоторговельного 
обороту країни, тобто валют, у яких укладаються угоди.

При цьому, саме диверсифікація золотовалютних резервів 
дозволить ефективно впливати на реальні економічні процеси 
розвитку національної економіки, на стан внутрішніх валют-
них і фінансових ринків. Важливим моментом необхідності 
диверсифікації є курсові коливання та процентна політика, 
що спричиняли вплив протягом 2008 року на обсяги золотова-
лютних резервів України.

Підсумовуючи все вищевикладене, зазначимо, що Націо-
нальний банк України, незважаючи на останнє підвищення 
курсу американської валюти, повинен поступово зменшувати 
частку долара в валютних резервах країни. Продаж на даний 
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момент ревальвованого долара на міжбанківському валют-
ному ринку для погашення зовнішніх зобов’язань дозволить 
стабілізувати курс гривні у відповідності з економічними ви-
могами сьогодення.

Джерело: Національний банк України

Рис.1. Офіційні резервні активи НБУ на початок 2009 року [2]

Варто наголосити, що Україна повинна врахувати досвід 
Аргентини, Бразилії, Росії, на яких в свій час був апробований 
механізм «долларовой петли», що призвело до дефолту по дер-
жавним зобов’язанням. Для запобігання цьому країні потрібно 
максимально знизити використання американської валюти в 
міжнародних розрахунках, особливо з основними торговими 
партнерами – Росією та Китаєм.

НБУ необхідно нарощувати частку монетарного золота, що 
належить до резервів, оскільки, цей вид активів є достатньо 
ліквідним і може бути без перешкод реалізований на ринку в 
обмін на вільно конвертовану валюту. 
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Зазначимо, що на даний момент частка золота в загально-
му обсягу міжнародних резервів України складає приблизно 
2,5% на відміну від загальноприйнятих норм в розмірі 15-30%. 
В свою чергу, саме формування оптимальної якісної структу-
ри золотовалютних резервів країни буде сприяти ефективно-
му проведенню національної валютної та грошово-кредитної 
політики.

Висновки. Важливим та необхідним напрямком у сфері 
формування політики управління золотовалютними резерва-
ми України є формування єдиного інформаційно-аналітичного 
поля, складовими якого є технологія збирання, підготовки, 
управління, обробки і надання аналітичної інформації ко-
ристувачам, задіяним у процесі управління золотовалютними 
резервами, виходячи із особливостей грошово-кредитної по-
літики, масштабів діяльності центрального банку, обсягу золо-
товалютних резервів, виду обраної інвестиційної стратегії, ме-
тодів та підходів до управління золотовалютними резервами.

Національний банк України, не зважаючи на останнє під-
вищення курсу американської валюти, повинен поступово 
зменшувати частку долара в валютних резервах країни. Про-
даж на даний момент ревальвованого долара на міжбанків-
ському валютному ринку для погашення зовнішніх зобов’язань 
дозволить стабілізувати курс гривні у відповідності з еконо-
мічними вимогами сьогодення.

Оптимальна структура золотовалютних резервів, правиль-
не управління ними визначає можливості центрального банку 
ефективно проводити не лише валютну, а й грошово-кредитну 
політику, забезпечуючи досягнення відповідних стратегічних 
цілей монетарного регулювання загалом.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ 
ПРОЦЕСАМИ КООПЕРАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ 

В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Г.В. Коваленко, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

Розглянуто сучасні організаційні форми управління агропро-
мислової інтеграції і кооперації, виявлено їх переваги для по-
дальшого ефективного розвитку аграрної сфери економіки.

Ключові слова: кооперація, агропромислова інтеграція,
агропромислові формування, інтегровані структури, некомерцій-
ні організації

Постановка проблеми. Особливо значущими для аграр-
ного сектора економіки є кооперація і інтеграція, тому що 
саме вони знаходяться в системі заходів щодо подолання кри-
зових явищ в аграрній сфері. Вони сполучають в собі особисті, 
колективні і громадські інтереси, а тому створюють реальні 
можливості для економічного зростання, визначають шля-
хи і методи ефективного функціонування агропромислового 
комплексу країни, стабілізують подальший розвиток і підви-
щення ефективності виробництва.

Аналіз публікацій. Сьогодні ученим надається можли-
вість взяти активну участь у вирішенні такої проблеми, як 
управління в аграрному секторі економіки. Багато уваги нау-
ковцями приділяється державному управлінню. Це висвітлено 
в працях Атаманчука Г., Бакуменка В., Веделя Ж., Крупчана 
О., Машкова О., Месель-Веселяка В., Саблука П., Шамрая В., 
Юрчишина В. та інших. Ефективність діяльності сільськогос-
подарських кооперативів та інтегрованих формувань розгля-
даються Зіновчуком В., Крисальним О., Підлісецьким Г. Проте 
більшість питань, що стосуються саме управління процесами 
кооперації та інтеграції в аграрному секторі, залишаються 
відкритими і потребують більш глибокого вивчення.

Мета дослідження. Розглянути сучасні організаційні 
форми управління агропромислової інтеграції і кооперації, 
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виявити їх переваги для подальшого ефективного розвитку 
аграрної сфери економіки.

Виклад основного матеріалу. Усуспільнення є головною 
тенденцією розвитку продуктивних сил в будь-якому суспіль-
стві. Процеси концентрації і централізації, а також зміцнен-
ня взаємозалежності (кооперації) частин і ланок виробничого 
процесу здійснюються об'єктивно. Ця тенденція в розвитку 
продуктивних сил АПК є актуальною і в нашому сьогоденні. В 
умовах ринкової економіки кооперація та агропромислова ін-
теграція залишаються основними умовами економічного про-
гресу. Проте в Україні становлення кооперації і агропромис-
лової інтеграції йде дуже повільними темпами. Це пов'язано 
із слабкою підтримкою з боку держави і владних структур, 
недосконалістю як законодавчих актів, так і організаційно-
економічної діяльності самих агропромислових формувань.

Завдання поновлення управління процесами кооперації 
та інтеграції постає у вигляді відбору найбільш оптимальних 
напрямів цих процесів з метою покращення стану аграрної 
сфери економіки. Пріоритетними напрямами розвитку коопе-
рації та інтеграції в аграрному секторі вважуються:

1) створення нових агропромислових формувань, що за-
безпечують замкнутий виробничий цикл;

2) перебудова господарського механізму взаємин на осно-
ві розроблення системи нормативно-правових документів і 
таких принципів, як рівноправ'я сторін і взаємовигідне по-
єднання їх інтересів.

Однією з основних організаційних форм кооперації і аг-
ропромислової інтеграції є агрофірми – єдині виробничо-
господарські комплекси, в яких виробництво комбіноване, 
поєднує виробництво і промислову переробку сільськогоспо-
дарської продукції і будується на принципах безвідходності 
[1]. Учасниками агрофірм можуть стати як сільськогосподар-
ські організації, так і підприємства переробки, агросервісу, 
торгівлі та ін. Прикладом багатогалузевого підприємства є 
агрофірма «Хлібодар» в Баштанському районі Миколаївської 
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області. Одним з видів діяльності агрофірми є вирощування 
африканського страуса. Ще одним напрямом є розведення 
перепелів. Крім того, тут вирощується елітне насіння сільсько-
господарських культур, розвинені також тваринництво, риб-
не господарство, виробництво м'ясопродуктів, шкіряних ви-
робів. Отже, до переваг агрофірм можна віднести те, що вони 
об'єднують і використовують можливості різних секторів АПК 
в замкнутому виробничому циклі і мають можливість ефек-
тивніше управляти розвитком виробничого потенціалу за до-
помогою пріоритетних стратегій. 

Одночасно з відміною директивних методів керівництва 
все більше зростає роль асоціативних форм діяльності та ін-
тегрованих структур управління на основі ринкових прин-
ципів господарювання. Найбільш сучасними формами інте-
грації в аграрному секторі економіки є холдинг, корпорація, 
фінансово-промислова група, консорціум, концерн та спільне 
підприємство. Розглянемо кожну з них окремо.

Холдинговими компаніями називають організації, що во-
лодіють контрольними пакетами акцій інших компаній з ме-
тою здійснення щодо них функцій контролю та управління [2]. 
За неофіційними даними, кількість агрохолдингів в країні за 
останні роки складає близько 35 [3]. На території Миколаївської 
області також має місце розміщення підприємств, що входять 
до складу різних агрохолдингів. Так, Миколаївська є однією 
з основних областей, в яких працює компанія ТОВ "Золотий 
Світанок (Агро)" – аграрний холдинг, що обробляє близько 90 
тис. га землі і яким протягом 2008–2009 рр. було реалізовано 
близько 240 тис. т зернових і олійних культур. Агрохолдинги 
"Волари" та "Енселко" також мають сільськогосподарські під-
приємства на території Миколаївської області. Вертикально 
інтегрованою компанією повного циклу, від вирощування то-
матів до виготовлення високоякісної томатної пасти, є і "моло-
дий" миколаївський холдинг "Агрофьюжн".

Як бачимо, вертикально інтегровані агрохолдинги є доволі 
поширеною формою управління. Це, скоріше за все, пов’язано 
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з їх умінням виробляти ту продукцію, попит на яку є завжди, 
а також – можливістю контролювати витрати та диверсифі-
кувати ризики [4]. Але головною сильною стороною при функ-
ціонуванні агрохолдингів залишаються переваги замкнутого 
циклу "виробництво-переробка-реалізація" [5].

Корпорації можна назвати найбільш розповсюдженою 
формою організації управління великим виробництвом. Аг-
ропромислові корпорації виступають інтегратором взаємодії 
сільських товаровиробників, тому що вони об'єднують інтер-
еси малих, середніх і великих інтегрованих структур, збері-
гаючи при цьому їх господарську самостійність. На території 
Миколаївської області ефективно працює корпорація «Мико-
лаївсадвинпром», напрямом діяльності якої є сільське госпо-
дарство та виноробницька промисловість. До складу компа-
нії входять такі потужні підприємства, як ВАТ "Коблеве", ТОВ 
"Сандора", ВАТ "Зелений Гай", ВАТ "Радсад". Всього до складу 
корпорації входить більше 20 підприємств та господарств, в 
яких зосереджено більше 90% виробництва винограду. Остан-
німи роками більшість підприємств корпорації відновили 
устаткування для первинного виноробства, що дає можливість 
продукції отримувати більш високу оцінку фахівців і нарощу-
вати об'єми. У першому півріччі 2010 року чотирма підпри-
ємствами вироблено 1 мільйон 263 тисячі декалітрів вина, що 
на 9 відсотків більше, ніж в 2008 році і 161 тисяча декалітрів 
"Вермута" – майже вчетверо більше торішнього показника.

Агропромислово-фінансові групи також являють собою су-
купність юридичних осіб. Їх складовими є банк, виробництво, 
заготівля, переробка, реалізація. Сучасні агропромислово-
фінансові групи можна назвати найбільш складними форму-
ваннями. Їх учасником є кредитна установа, чим і поясню-
ється складність їх створення. Банки з великими труднощами 
погоджуються брати участь в проектах, де потрібно мати 
справу з агропромисловим комплексом, вважаючи зв'язок з 
цією галуззю високою мірою ризику. Отже, в Україні зазна-
чена форма управління так і не дістала належного розвитку, 
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що підтверджується і тим, що Верховна Рада вже визнала за-
кон "Про промислово-фінансові групи в Україні" таким, що 
втратив силу. Перший заступник міністра економіки Банду-
ров В. назвав цей закон недоцільним як з юридичної, так і з 
економічної точок зору, а також позначив, що за період його 
дії, з листопада 1995 року, в Україні створено тільки одну 
промислово-фінансову групу, яка вже розпалася.

Агроконсорціуми – добровільні об'єднання підприємств 
різних галузей народного господарства, організацій та банків 
для спільного здійснення програми чи проекту з виробництва, 
переробки, зберігання та реалізації сільськогосподарської про-
дукції [6, с.46]. В умовах агроконсорціуму підприємства на 
взаємовигідній основі мають можливість виступати як парт-
нери за відсутності будь-якої адміністративної супідрядності, 
що, в свою чергу, створює реальні умови для економічних ме-
тодів господарювання та розкриття потенціалу управлінської 
демократії.

Агроконцерни є групами формувань, в яких зберігають-
ся і юридична, і господарська самостійність всіх учасників, 
але з урахуванням координації з боку домінуючих фінансо-
вих структур. Основною перевагою концернів є концентрація 
ресурсів, як фінансових, так і будь-яких інших. Важливо на-
голосити, що поняття «концерн» не знайшло поки що в нашій 
країні належного віддзеркалення в чинному законодавстві, 
а альтернативним поняттям йому використовувався термін 
«фінансово-промислова група».

Спільні підприємства є міжнародними об‘єднаннями. 
Важливою їх ознакою вважається наявність в числі засновни-
ків (учасників) разом з національним хоча б одного іноземно-
го інвестора. Певний вплив на появу та поширення спільних 
підприємств чинять саме інтеграційні тенденції в області спе-
ціалізації і кооперації сільськогосподарського виробництва. 
Суттєві переваги спільних підприємств полягають в тому, що 
вони є досить гнучкими організаційними формами управлін-
ня. Вони мають можливість використовувати досвід, фінан-

http://visnyk.mnau.edu.ua/



116 Економічні науки

сові і інші ресурси різних країн, що дозволяє мінімізувати ви-
трати і максимізувати прибуток.

Як бачимо, всі перелічені вище форми управління інтегра-
ції та кооперації мають замкнутий виробничий цикл, здатні 
забезпечити прогрес виробництва, його інтенсифікацію і ви-
соку товарність. Але всі їх можна віднести до перспективних 
тільки за певних умов. В русі до об'єктивно обумовленої аграр-
ної структури дуже важливим є також не випадковий, а впо-
рядкований, системний набір ресурсів.

Господарюючі суб'єкти, які бачать явні переваги коопера-
ції і агропромислової інтеграції, об'єднуються і в некомерційні 
організації, такі як союзи та асоціації. Об’єднання в такі струк-
тури помітно полегшує вихід їх членів на ринок постачання і 
ринок збуту, а також координує ринкові взаємини і вирішен-
ня проблем соціально-економічного захисту сільгоспвиробни-
ків. Та не дивлячись на позитивні сторони, ці об’єднання у ни-
нішніх умовах менш ефективні і не відповідають завданням 
нових формувань, діяльність яких будується на основі єдиного 
бізнес-плану по усій сукупній діяльності.

Висновок. Ефективність роботи інтегрованих господар-
ських структур в аграрному секторі є значно вищою в порів-
нянні з неінтегрованими, але кінцеві результати їх діяльності 
значною мірою залежать від структур управління інтегрова-
ного виробництва. Розумна кооперація і інтеграція взаємно 
пов'язаних на добровільній основі, але юридично самостійних 
підприємств сьогодні виступають найважливішим чинни-
ком стабілізації АПК. На відміну від інших галузей, інтегра-
ція в аграрному секторі породжує лише їй властиву систему 
відносин власності, які в подальшому трансформуються під 
впливом асоційованої участі в капіталі, оптимізуючи його 
структуру. Отже, вдосконалюється і сам механізм інтеграції, 
впливаючи на ефективність фінансово-економічної діяльності 
за використання тих переваг, які об'єктивно з'являються при 
інтеграції.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ NO-TILL ТЕХНОЛОГІЇ

Т.І. Лункіна, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

Підвищення економічної ефективності аграрних підприємств 
на основі зниження витрат на виробництво сільськогосподар-
ської продукції і підвищення урожайності є основою функціону-
вання будь-якого господарюючого суб’єкта. На прикладі аграр-
них підприємств Миколаївської області запропоновано найбільш 
економну технологію обробітку ґрунту – No-till.

Ключові слова: нульова технологія обробітку ґрунту,
інтенсифікація, економічна ефективність аграрних підприємств, 
врожайність.

Актуальність проблеми. Ситуація, яка склалася зараз на 
аграрному ринку, досить складна: ціни на сільськогосподар-
ську продукцію низькі, кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників майже не здійснюється, а якщо і здійсню-
ється, то за досить високими ставками. Тому для підвищення 
ефективності господарювання на основі інтенсивного відтво-
рення постає питання про пошук інноваційних технологій з 
мінімальними затратами. Найкращим виходом із даної ситу-
ації є швидкий перехід на технологію No-till, найбільш опти-
мальну і доцільну методику землеробства. В її основі лежить 
високоефективна і науково обгрунтована технологія, яка дає 
змогу отримувати високі врожаї при мінімальних затратах.

Аналіз останніх наукових досліджень. Досліджен-
ню проблем розвитку сільськогосподарських підприємств на 
основі інтенсифікації виробництва в аграрній сфері приді-
лили значну увагу вітчизняні науковці, а саме: В.А. Андрій-
чук, С.А. Володін, М.В. Зубець, М.Й. Малік, В.И. Покотилова, 
П.Т. Саблук, І.І. Червен та інші. Однак чимало питань даної 
проблеми залишаються недостатньо дослідженими і потребу-
ють поглибленого вивчення.
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Метою статті є проведення дослідження та вибір най-
більш перспективних варіантів інтенсифікації виробництва 
на основі нульового обробітку ґрунту на прикладі сільськогос-
подарських підприємств Миколаївської області.

Виклад основного матеріалу, дослідження. У світі за 
технологією No-till обробляють від 100 до 150 млн га, пере-
важно в країнах південної та східної Америки та Австралії. 
Площа ріллі в світі складає 1,32 млрд га. За даними Інституту 
землеробства УААН, щорічний світовий приріст переходу на 
технологію No-till складає 1 млн га, а в Україні за цією техно-
логією оброблюється близько 1,2 млн га.

На сьогодні лідером в успішному застосуванні 100% No-till 
технології є ТОВ “Компанія Агромир”. За цією технологією в 
полі виконуються тільки три операції: посів, внесення засобів 
захисту рослин та мінеральних добрив шляхом розкидання, 
збирання врожаю. Дана технологія дозволяє скоротити кіль-
кість операцій в полі та кількість витраченого пального на 1 
га, значно зменшити парк техніки і як наслідок – значно зни-
зити собівартість тонни вирощеної продукції.

Показники врожайності та рівень рентабельності в гос-
подарствах ТОВ “Компанія Агромир”, які знаходяться на Кі-
ровоградщині, що займають площу близько 4200 га землі 
та застосовують технологію No-till, протягом 2008-2009 рр.
є вражаючими. Так, врожайність кукурудзи – 90 ц/га, сої – 
21,3 ц/га, ячменя озимого – 40, ячменя ярого – 48, озимого 
ріпаку – 32, озимої пшениця – 54, соняшнику – 24 ц/га. При 
такому рівні врожайності та значно нижчих затратах на ви-
рощування за No-till технологією та з урахуванням сьогодніш-
ніх цін на сільськогосподарську продукцію в середньому по 
господарствах рівень рентабельності по зазначених культурах 
сягає 115% [5].

На прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка Новоодеського району 
Миколаївської області покажемо, як саме застосування No-till 
технології впливає на економію капітальних вкладень (табл.1).
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Як бачимо, для проведення весняно-польових робіт в ЗАТ 
ім. Т.Г. Шевченка з площею оброблюваної землі 2200 га при 
застосуванні No-till технології необхідний мінімальний набір 
техніки: 6 тракторів (при традиційній технології 9), 2 машини, 
сівалка TDNG-520 та обприскувач. Економія при застосуван-
ні No-till технології в порівнянні з традиційною технологією 
складає близько 1063, 91 тис. грн. А це є досить вагомим ре-
зультатом в кризовий час, коли підприємства в процесі своєї 
діяльності вимушені рахувати кожну копійку.

Застосування No-till технології є досить вигідним, адже 
тільки за рахунок економії пального можна заощадити немалі 
гроші (табл. 2).

З наведених даних в табл. 2, ми бачимо, що при здій-
сненні технологічних операцій за допомогою No-till технології 
можна заощадити до 36,4 л пального на 1 га протягом одно-
го сільськогосподарського року. ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка має 
площу близько 2200 га ріллі, то має можливість заощадити до
80,01 тис. л пального. При середній оптовій ціні дизельного 
палива 5,5 (яка була в 2009 р.) грн/л економія складатиме 
440, 06 тис. грн. У такий спосіб аграрій зможе окупити сівалку 
TDNG 520, яка коштує 600 тис. грн, майже за один календар-
ний рік лише за рахунок дизельного пального.

При використанні технології No-till також істотно зменшу-
ється зношуваність техніки, збільшується термін її служби до 
15-20 років. Сівалка TDNG 520 може агрегуватися з трактора-
ми, які є в господарстві, а саме Т-150 та МТЗ-80. Запропоно-
вана широкозахватна модель сівалка фірми “Semeato” TDNG 
520 моделі С підходить саме для оброблення близько 2000 га 
та самостійної роботи.

Для детальнішого аналізу покажемо переваги застосуван-
ня No-till технології перед традиційною технологією при ви-
рощуванні озимої пшениці в ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка (табл. 3).

З наведених даних видно, що застосування технології No-
till значно заощаджує кошти підприємства за рахунок: еконо-
мії пального – на 200,24 грн (близько 61,5%), амортизації – на 
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12,96 грн (30%), поточного ремонту – 8,62 грн (33,3%), оплати 
праці – 17,31 грн (25%), податків – 4,78 грн (25%). А в кінце-
вому результаті відбувається зниження собівартості виробни-
цтва продукції за 1 т на 126,51 (24,5%).

Таблиця 2
Витрати пального при вирощуванні озимої пшениці 
по традиційній технології та No-till технології в ЗАТ ім. 

Т.Г. Шевченка Новоодеського району Миколаївської області

Традиційна технологія, операції No-till технологія, операції

Технологічні
операції

Витрати
пального, л/га

Технологічні
операції

Витрати
пального, л/га

Дискування 5 - -

Оранка 22 - -

Закриття вологи 2,5 - -

Культивація 7 - -

Протруєння
посівного 
матеріалу х

Протруєння
посівного 
матеріалу х

Вантаження та 
підвезення
міндобрив 
на поле 0,4

Вантаження
та підвезення
міндобрив 
на поле 0,4

Підвезення
посів матеріалу 0,4

Підвезення
посівматеріалу 0,4

Посів 4 Посів 6,6

Прикочування 2,5 - -

Підвезення води 
до оприскувача 0,4

Підвезення води 
до оприскувача 0,4

Внесення
засоби
захисту рослин 1,2

Внесення
засоби захисту

рослин 1,2

Обмолот 11 Обмолот 11

Перевезення 
зерна на тік 2,8

Перевезення 
зерна на тік 2,8

Очистка зерна Очистка зерна

Всього 59,2 Всього 22,8

Економія, л/га -36,4
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Таблиця 3
Виробничі витрати при вирощуванні озимої 
пшениці в ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка, грн/га

Витрати Традиційна 
технологія No-till Економія

Оплата
праці (25%) 69,29 51,98 -17,31

Насіння та 
посадковий 
матеріал 104,14 104,14 0

Мінеральні
добрива 48,29 48,29 0

Засоби
захисту рослин 31,49 31,49 0

Нафтопродукти 325,60 125,36 -200,24

Ціна за 1л 
дизтоплива 5,50 5,50 -

Амортизація 43,20 30,24 -12,96

Поточний 
ремонт 25,90 17,28 -8,62

Електроенергія 44,27 44,27 0

Орендна 
плата за паї 249,36 249,36 0

Оплата послуг і 
робіт сторонніх 
організацій 26,43 26,43 0

 Податки 19,14 14,36 -4,78

Загальновироб-
ничі витрати 5,95 5,95 0

Всього витрат 993,06 749,15 -243,91

Урожайність,
ц/га 19,28 19,28 0

Собівартість,
грн/т 515,07 388,56 -126,51

Необхідно мати на увазі, що для технології No-till є харак-
терними такі переваги: пряме розміщення зерна, відсутність 
передпосівного обробітку ґрунту, збереження та накопичен-
ня рослинних залишків на поверхні ґрунту, мінімальне ушко-
дження структури ґрунту. Також необхідно дотримуватись 
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сівозмін та використання сидеральних культур, але головним 
при цьому є те, що сівозміни повинні бути не ціллю, а інстру-
ментом отримання прибутку.

Варто звернути увагу на економічно обґрунтоване чергу-
вання культур. Наприклад, заслуговують на увагу сівозміни, 
які застосовуються в господарствах ТОВ “Компанія Агромир”: 
озима пшениця, соняшник, кукурудза, соя, ячмінь, озимий рі-
пак. Таке чергування культур створює умови для підвищення 
врожайності найбільш рентабельної культури, забезпечує за-
хист від накопичення шкідників і хвороб, покращує структуру 
ґрунту, а наявність в сівозміні трьох олійних і трьох зернових 
культур захищає сільськогосподарського виробника від ціно-
вих коливань на ринку.

Хоча технологія No-till здається, на перший погляд про-
стою, але в той же час є складною. Складність полягає в тому, 
що сівба повинна бути виконана з точністю за один прохід 
агрегату. Сівалка повинна покласти насіння на точно задану 
глибину, в чистий (без соломи) ґрунт, з рівномірним розподі-
ленням насіння в рядок з точністю до декількох міліметрів. 
Оприскувач повинен розпилити саме ту норму (наприклад, 
гербіциду), яка необхідна на 1 га. Жатка комбайну добре по-
дрібнить і рівномірно розкидає залишки після жнив. Розки-
дувач добрив повинен покрити площу також рівномірно. Не-
рівномірність або неточність призводить до недружніх сходів, 
їх боротьби з незнищеними бур’янами, а в наслідку – загибелі 
насіння.

Для того, щоб поділитися досвідом грамотного впрова-
дження технології No-till та основних принципів роботи, “Ком-
панія Агромир” проводить безкоштовні школи No-till для всіх 
бажаючих, є така і в Миколаєві, а також створено “Клуб роз-
витку та впровадження No-till в Україні”.

Підсумовуючи вищесказане, необхідно відмітити, що, 
перш ніж застосовувати дану технологію обробітку ґрунту, в 
аграрних підприємствах необхідні знання про: сівозміни; си-
дерати; кількість та хімічний склад післяжнивних залишків; 
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цикл розпаду; переміщення в ґрунті та взаємозв’язок хімічних 
мікроелементів; засоби та методи боротьби з бур’янами, шкід-
никами; структуру та процеси життєдіяльності рослин, а саме 
головне – застосовувати ці знання на практиці. Тільки при 
комплексному поєднанні якісного та своєчасного проведення 
технологічних операцій, які об’єднані в одну систему, можна 
говорити про позитивні результати.
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ 
ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КООПЕРАТИВНИХ ФОРМУВАНЬ

О.В. Радова, аспірантка
Одеський державний економічний університет

У статті розкрито проблеми розвитку сільськогосподарських 
виробничих кооперативів. Особливу увагу приділено аналізу їх 
групувань за розміром сільськогосподарських угідь та визначен-
ню його впливу на основні показники виробничо-господарської 
діяльності.

Ключові слова: спеціалізація, концентрація виробництва, 
рівень технічного забезпечення.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Однією з 
найважливіших умов ефективного розвитку і функціонування 
сільськогосподарського виробничого кооперативу є економіч-
но обґрунтована спеціалізація, концентрація та раціональне 
поєднання галузей, як спосіб найбільш повного і раціональ-
ного використання земельних, трудових ресурсів, та техніка. 
Прагнення керівників кооперативних формувань має бути 
спрямоване не лише на отримання найбільшого доходу, а й 
на зростання матеріального і культурного рівня життя членів 
кооперативу, обсягів виробництва, продуктивності праці та 
поліпшення якості роботи кожної з ділянок виробництва.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. В еко-
номічній літературі проблемам функціонування та ефектив-
ного розвитку кооперативних агроформувань, зокрема і пи-
танням спеціалізації та концентрації виробництва приділяли 
увагу відомі вчені-економісти різних часів: Беренштейн Б.Л., 
Горбонос Ф.В., Зіновчук В.В., Малік М.В., Чаянов А.В. та інші 
[1-7].

Виділення невирішених частин загальної проблеми. 
Практика вивчення сільськогосподарського виробництва по-
казує, що раціональна спеціалізація і рівень інтенсивності в 
системі ведення окремих галузей рослинництва і тваринни-
цтва в сучасних умовах можливі тільки на основі детально-
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го вивчення сучасного стану і наукової розробки перспектив 
розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів та 
вивчення їх типу. Недостатнє вивчення цього питання і зумо-
вили вибір теми даної статті.

Метою статті є вивчення впливу оптимальної спеціалі-
зації і розміру на результативні показники сільськогосподар-
ського виробництва у виробничих кооперативах Одеської
області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спеціаліза-
ція виробництва виражає його структуру, визначає напрямок 
господарської діяльності окремих підприємств. Процес спеці-
алізації виробництва зумовлює його концентрацію, централі-
зацію і кооперування. Спеціалізація і оптимальні розміри сіль-
ськогосподарських кооперативів представляють собою процес 
зосередження обсягів виробництва продукції, засобів вироб-
ництва і робочої сили у все більш великих підприємствах, роз-
міри яких в сучасних умовах доцільно оптимізувати.

Аналіз діяльності відповідного господарства передбачає 
вивчення впливу оптимальної спеціалізації і розміру на якіс-
ний склад основних показників виробничо-господарської ді-
яльності господарств і умов, які його оточують: 

• місцезнаходження, економічні, природні умови і роз-
міри господарства;

• спеціалізація господарства;
• рівень інтенсивності;
• результативні показники сільськогосподарського ви-

робництва.
Але тут виникає питання. Якими показниками слід харак-

теризувати розмір виробничого кооперативу? Це може бути 
кількість членів і асоційованих членів кооперативу, розмір 
землекористування, поголів’я худоби та інше.

Розмір землекористування кооперативу визначається пев-
ною кількістю об’єднаних паїв його членів та асоційованих 
членів. Отже, кількість членів кооперативів і їх об’єднані зе-
мельні та майнові паї скоріше за все можуть автокорелювати 
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у визначенні оптимальних розмірів кооперативів. Поголів’я 
худоби та інші показники виробничо-ресурсного потенціалу 
виробничого кооперативу суттєво залежать від його спеціалі-
зації. Тому, на нашу думку, слід погодитися з певним колом 
економістів-аграрників, а також практиків щодо можливос-
ті прискорення темпів поліпшення економічної ефективності 
функціонування сільськогосподарських кооперативів за умов 
оптимізації площ їх землекористування

В Одеській області функціонує 236 сільськогосподарських 
виробничих кооперативів. Розміри їх характеризуються пло-
щею сільськогосподарських угідь або поголів’ям худоби. В різ-
них природно-економічних зонах ці показники різні. Вони і 
зумовлюють неоднаковий рівень інтенсивності і ефективнос-
ті виробництва. Проблема полягає у визначенні оптимальних 
розмірів виробничих кооперативів, її можна вирішити за до-
помогою методів групувань.

Поглиблення спеціалізації виробництва сприяє підвищен-
ню рівня його інтенсивності та ступеня концентрації. Рівень 
інтенсивності у виробничих сільськогосподарських коопера-
тивах Одеської області і ступінь концентрації виробництва 
суттєво змінюються від того, які розміри сільськогосподар-
ських угідь мають ці кооперативи та ступеня спеціалізації гос-
подарств. Так, як видно з табл. 1, наявність основних засобів 
виробництва на 100 га сільськогосподарських угідь в коопера-
тивах четвертої і п’ятої групи і вище, де рівень концентрації 
земельних ресурсів від 4 до 6 тис. га, більш як у 2 рази вище, 
ніж в першій та другій групах.

Розглядаючи інші показники (в табл. 1), встановлюємо, 
що в господарствах четвертої і п’ятої груп вища інтенсивність 
всього сільськогосподарського виробництва. Так, рівень ви-
робничих витрат на 100 га землі в обробітку вище в 1,6 раза, 
ніж в господарствах з площею сільськогосподарських угідь до 
4000 га (1-3 групи). В кооперативах цих груп знижуються ви-
трати живої праці на 100 га землі в обробітку, як результат 
зростання продуктивності праці.
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Групи СВК

Площа сільгоспугідь, га

Кількість
господарств в групі

Середня площа
сільгоспугідь на 1
господарство, га

Вартість основних
засобів виробництва на 

100 га сільгоспугідь, 
тис. грн

Виробничі витрати на 100 га 
землі в обробітку, тис. грн

Витрати праці на 100 га 
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Кооперативи четвертої і п’ятої групи значно краще забез-
печені працівниками, переважно за рахунок застосування на-
йманої робочої сили та створення внутрішньогосподарських 
кооперативів, як з виробництва окремих видів сільськогос-
подарської продукції, так і обслуговуючих кооперативів, як 
структурних підрозділів.

Таблиця 2
Економічна ефективність виробництва
в СВК Одеської області (2005-2009 рр.)

Групи СВК 
за площею 
сільгосп-
угідь, га

Вартість товарної продукції
в розрахунку (грн) Рівень 

рента-
бель-
ності, 

%

Норма 
рента-

бельності, 
%

на 1 га 
землі в 

обробітку

на 1000 грн 
вартості
засобів

виробництва

на 1 
людино-
день

I до 2000 1130 1436 103,4 9,3 33,6
II від 2001 
до 3000 1127 1126 110,3 19,1 23,7
III від 3001 
до 4000 1168 1585 106,5 24,0 12,3
IV від 4001 
до 5000 1859 891 191,2 22,7 4,6
V від 5001 
до 6000 1696 953 223,7 22,9 2,8
VI понад
 6000 1507 879 169,3 23,7 5,8
По області 1266 1275 126,6 15,9 22,9

По мірі підвищення рівня концентрації земельних ресур-
сів значно поліпшуються показники економічної ефективнос-
ті господарської діяльності кооперативів. Так, в кооперативах 
четвертої групи (табл. 2) вихід товарної продукції на 1 га землі 
в обробітку вище, ніж в першій, другій та третій групах більш 
як на 60%. На 23,3% цей показник вище в четвертій групі 
в порівнянні з шостою, де площа сільськогосподарських угідь 
перевищує 6000 га. В кооперативах 4 і 5 груп значно зростає 
продуктивність праці (85,2%).

Аналіз показав, що економічна ефективність використан-
ня засобів виробництва в кооперативах з вищим рівнем кон-
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центрації землі знижується. При тому, якщо фондовіддача в 
перших трьох групах кооперативів вище, ніж в інших більш 
як на 26%, то показник норми рентабельності перевищує по-
казники кооперативів четвертої, п’ятої та шостої груп в рази. 
Як показали дослідження, це пояснюється значно нижчим 
рівнем фондооснащеності кооперативів перших трьох груп.

Більше 2/3 цих кооперативів користуються послугами 
окремих обслуговуючих кооперативів або підприємств інших 
організаційно-правових форм господарювання з обробітку 
землі, догляду посівів та збирання врожаю. Так, СВК «Бала-
банський», «Софіївський» Б.- Дністровського району з площею 
сільгоспугідь від 2500 до 2700 га більш як на 60% забезпе-
чують оранку земель за рахунок послуг, наданих ТОВ «Мико-
лаївське» і іншими господарствами, а також спеціалізованим 
СТОВ «Дністровець» по наданню механізованих послуг. Понад 
50% за рахунок послуг ці господарства здійснюють збір вро-
жаю зернових. Такі господарства є і в інших районах і в інших 
групах СВК за розмірами сільськогосподарських угідь. У 46% 
СВК першої групи, з площею сільськогосподарських угідь до 
2000 га, фондозабезпеченість – до 16 тис. грн, а в 12% СВК 
цієї групи фондозабезпеченість перевищує середньооблас-
ний показник 332,2 тис. грн. Відповідно, в цих підгрупах і 
диференційований показник фондовіддачі, і норми прибут-
ку. Тому, ми вважаємо, що робити висновок про оптимізацію 
розмірів СВК тільки за розмірами площ сільськогосподарських 
угідь буде не зовсім правильним. Цей висновок підтверджу-
ють і розрахунки (табл. 3).

Розбіжності в показнику урожайності сільськогосподар-
ських культур досить суттєві. Якщо в СВК «Криничне» Бол-
градського району середня урожайність зернових колосових за 
2005 ─ 2009 роки складає 39,8 центнерів з гектара, то в СВК 
«Хлібороб» Балтського району ─ всього 20,9 центнерів. В першій 
групі із 111 господарств у 42 урожайність зернових перевищує 
середній показник по групі, а у 27 ─ вище середньообласного 
показника. Подібне спостерігається і в другій, третій групах.
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Таблиця 3
Урожайність основних сільськогосподарських 
культур в СВК Одеської області (2005-2009 рр.)

Гр
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о
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і

І до 2000 111 26,9 42,6 9,8 262,1 14,6 246,2

ІІ від 
2001 до 
3000 49 28,2 44,1 8,6 229,6 12,8 -

ІІІ від 
3001 до 
4000 24 29,9 40,8 6,4 208,2 12,4 -

ІV від 
4001 до 
5000 18 31,6 42,4 6,0 194,8 16,9 -

V від 
5001 до 
6000 21 29,8 41,8 8,4 201,4 16,7 -

VІ понад 
6000 13 30,2 48,1 6,6 184,8 18,6 127,4

По об-
ласті 236 28,3 41,6 8,7 213,5 14,4 131,4

Якщо проаналізувати показники врожайності окремих 
сільськогосподарських культур в СВК окремих груп, то тут 
спостерігається ще більша диференціація цього показника. В 
четвертій групі СВК за розмірами сільськогосподарських угідь 
середня урожайність зернових колосових є самою високою і 
складає 31,6 ц/га.

В п’ятій і шостій групах відхилення від середньої вро-
жайності по групах незначні. В цих господарствах доходи від 
реалізації зерна перевищують 60%, тобто вони є спеціалізо-
ваними. Подібне спостерігається і за іншими сільськогоспо-
дарськими культурами.
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Висновки і перспективи подальших розробок. Отже, 
проведений аналіз надає можливість стверджувати, що на 
урожайність сільськогосподарських культур фактор розміру 
господарства за площею сільськогосподарських угідь немає 
суттєвого впливу. Так, в трьох невеликих за розмірами земель-
них площ СВК приміської зони, які спеціалізуються на вироб-
ництві овочевої продукції урожайність овочів майже у 2 рази 
перевищує цей показник 11 СВК з площею сільськогосподар-
ських угідь понад 6000 га.

Звідки можна зробити висновок про неможливість одно-
значно інтерпретувати співставлення розміру СВК і ефектив-
ність виробництва за умови концентрації сільгосп угідь. Тому, 
на нашу думку, оптимальні розміри сільськогосподарських 
виробничих кооперативів значною мірою залежать від опти-
мальної спеціалізації господарств. А ефективність функціону-
вання кооперативу залежить від оптимальної спеціалізації та 
концентрації виробництва, а також рівня технічного забез-
печення, налагодження переробки сільськогосподарської про-
дукції, а також державної підтримки, яка виражається систе-
мою пільгового кредитування, оподаткування та страхування.
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УДК 339.54(477)

ПРОБЛЕМИ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Т.М. Мельник, доктор економічних наук
Київський національний торгово-економічний університет

У статті розглядаються зміни в інструментах тарифного регу-
лювання у зв’язку зі вступом України до СОТ. Здійснено оцінку 
ступеня лібералізації торгівлі, в тому числі сільськогосподар-
ською і промисловою продукцією. Розглянуто захисні заходи та 
виявлено недоліки тарифного регулювання стосовно окремих 
товарних груп.

Ключові слова: тариф, митний тариф, СОТ, зовнішня торгівля
України, тарифний захист.

Глобалізація світової економіки та становлення міжна-
родної системи регулювання торгівлі зумовлює необхідність 
врахування правил та вимог СОТ у зовнішньоторговельній
політиці країн.

Одним із найвагоміших інструментів цієї політики є мит-
ний тариф, який має повсюдне застосування, охоплює, за 
окремими оцінками, близько 2/3 зовнішньоторговельного 
обороту розвинених країн [1] та впливає на обсяг і структуру
зовнішньої торгівлі.

Проблемам тарифного регулювання присвячено багато 
робіт вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема О. Гребель-
ника, С. Осики, В. П’ятницького, В. Сіденка, Дж. Стігліца, 
Д. Тарра та ін. Однак потребують подальшого дослідження су-
часні зміни у цій сфері та їх вплив на рівень лібералізації тор-
гівлі та захист внутрішнього ринку, забезпечення національ-
них економічних інтересів у зовнішньоторговельній сфері.

Сучасні митні тарифи містять тисячі найменувань това-
рів. Загальна кількість товарних позицій у митних тарифах 
розвинених країн досягає 6-7 тисяч [2]. Крім того, кожна то-
варна позиція охоплює диференційовані підпозиції внаслідок 
тенденції до збільшення числа товарів, які обкладаються ми-
том. Кожному із цих товарів у митному тарифі відповідає ви-
значена ставка мита та наводиться метод його розрахунку.
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Тариф як інструмент регулювання впливає насамперед на 
витрати виробництва, оскільки в них враховуються імпорто-
вані сировина, матеріали, комплектуючі частини і на форму-
вання торговельного прибутку, завдяки чому забезпечується 
можливість прямого та опосередкованого втручання держави 
у сферу приватних економічних інтересів з метою спрямуван-
ня зовнішньоторговельної діяльності суб’єктів господарюван-
ня в русло забезпечення національних економічних інтересів. 
Тарифне регулювання здійснюється шляхом використання 
ставки мита, митної товарної номенклатури, порядку визна-
чення країни походження та встановлення митної вартос-
ті, системи пільг та преференцій з митного оподаткування
відповідно до застосованого митного режиму.

Розвиток ринкової економіки та посилення лібералізації 
зовнішньоторговельних відносин зумовили піднесення ролі та 
значення митного тарифу, який став одним з найважливіших 
економічних регуляторів світової торгівлі. За його допомогою 
держава має змогу вирішувати такі завдання:

• сприяти ввезенню товарів чи обмежувати їх імпорт;
• обмежувати вивезення окремих товарів з огляду на їх 

необхідність для потреб внутрішнього виробництва;
• вирівнювати економічні умови для аналогічних товарів 

вітчизняних товаровиробників та їх зарубіжних конкурентів;
• здійснювати відповідну економічну, науково-технічну, 

фінансову, екологічну політику у сфері ЗЕД;
• спрямовувати діяльність суб’єктів ЗЕД у русло загально-

державних, національних економічних інтересів.
Правовою основою тарифного регулювання в нашій країні 

є Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 01.03.1992 р. 
з наступними змінами та доповненнями, Митний кодекс 
України, а також постанови КМУ стосовно митно-тарифного 
регулювання та нормативні акти ДМСУ. Залежно від напрям-
ків митної політики – обмеження експорту чи регулювання 
імпорту – використовується вивізне (експортне) мито і ввізне 
(імпортне) мито.
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Експортне мито протягом 1993-1996 рр. застосовувалося, 
головним чином, з фіскальною метою, про що свідчить широ-
ка номенклатура товарів, з вартості яких воно стягувалося, та 
відносно високі його ставки. У подальшому експортне мито ви-
користовувалося як важіль оперативного регулювання зовніш-
ньоторговельної діяльності насамперед для обмеження вивозу 
важливої для економіки сировини. Цей захід був пов’язаний 
з необхідністю підвищення рівня завантаженості потужнос-
тей підприємств переробної промисловості. Вивізне мито і 
нині використовується стосовно експортних операцій з ме-
талобрухтом, живою худобою, шкіряною сировиною, а також 
насінням окремих олійних культур. Однак за зобов’язаннями, 
прийнятими Україною при вступі до СОТ, ставки експортного 
мита знижуються: на брухт чорних металів – з 30 євро за тон-
ну до 10 (кінцева ставка мита); брухт легованих чорних мета-
лів та напівфабрикатів з їх використанням – з 30 до 15 євро 
за тонну; живу велику рогату худобу – з 50% (55, 75 залежно 
від виду та маси худоби) – до 10%; шкірсировину – з 27-30% 
до 20%; насіння олійних культур – з 17% до 10%.

Ввізний митний тариф за структурою застосування ста-
вок мита характеризується переважанням частки адвалорних 
ставок , яка впродовж 2001 – 2005 років складала 79,7%, а на 
час вступу до СОТ (16.05.2008) зросла до 98,5%. За цей період 
частка специфічних ставок зменшилася з 16,3% до 1,5%, а 
комбінованих – з 4% до нуля.

До чинного впродовж 2001-2005 рр. митного тарифу 
України входило понад 10,9 тисячі тарифних ставок, з них 
лише 16,4% – у нульовому діапазоні, 6,4% - у діапазоні вище 
15%, тобто на рівні міжнародних тарифних піків, 16,3%
специфічних ставок, 4% - комбінованих.

Подальші кроки тарифної політики, відповідно до вимог 
СОТ, стосувалися збільшення в 2,2 раза кількості ставок у ну-
льовому діапазоні і кардинальному зменшенні пікових ставок 
(з 698 до 314 ставок, або у 2,2 раза) та специфічних ставок (з 
1782 до 163, або у 10,9 раза), а також усунення комбінованих 
ставок (табл. 1).
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Таблиця 1
Кількість та структура тарифів 
України за діапазоном ставок

Період

Діапазон ставок

С
п
е
ц
и
ф
іч
н
а

с
та
в
к
а

К
о
м
б
ін
о
в
а

-
н
а

с
та
в
к
а

В
с
ь
о
го

0 0,01-
5,0

5,1-
10,0

10,1-
15,0

15,1-
20 і 
вище

З 04.05.01 по 30.11.05

Кількість,
%

1796 
16,39

3841 
35,05

1713 
15,63

690 
6,3

698 
6,37

1782 
16,26

438 
4,0

10958 
100,00

З 01.12.05 по 30.12.07

Кількість,
%

3501 
31,11

3426 
30,44

2155 
19,15

883 
7,85

422 
3,75

671 
5,96

196 
1,74

11254 
100,00

З 01.01.08 по 15.05.08

Кількість,
%

3369 
30,51

3402 
30,81

2141 
19,39

865 
7,83

414 
3,75

656 
5,94

196 
1,77

11043 
100

З 16.05.08 по 15.01.09

Кількість,
%

4010 
36,31

3304 
29,91

2509 
22,72

745 
6,75

314 
2,85

163 
1,48 - - 11045 

100

З 16.01.09

Кількість,
%

4028 
36,43

3308 
29,91

2475 
22,38

762 
6,89

322 
2,79

163 
1,59 - - 11058 

100

Джерело: за даними ДМСУ 

Дослідження прийнятих Україною зобов’язань, взятих при 
вступі до СОТ, свідчить про зменшення ступеня тарифного 
захисту вітчизняних виробників від конкуренції з імпортом. 
Зміни у рівнях імпортних тарифів до і після вступу України до 
СОТ та збільшення ступеня лібералізації торгівлі представлено 
в табл. 2.

Враховуючи, що середньозважені ставки митного та-
рифу формуються залежно від зміни товарної структури ім-
порту, динаміки до і на час вступу до СОТ, то їх порівняння 
дозволяє оцінити зміни рівня тарифного захисту. Як видно 
з табл. 2, за період між останніми змінами Митного тарифу 
на 01.09.2005 р. і часом вступу до СОТ (16.05.2008 р.) змен-
шився рівень тарифного захисту, тобто зросла лібералізація 
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української торгівлі в цілому на 22,5%, у тому числі торгівлі 
продукцією сільського господарства на 44,7%, промисловими 
товарами – на 22%.

Таблиця 2
Зміна рівня тарифного захисту, %

Середньозважені тарифні ставки Коефіцієнт 
збільшення 
лібералізації 
торгівлі

(Кл=1-Ісзвс)

Станом на 
01.09.2005р.

Зв’язані 
на час 
вступу 
до СОТ

Індекс 
динаміки 

(Ісзвс)

За всією
номенклатурою
товарів 7,02 5,09 0,725 0,225

Сільськогоспо-
дарські товари 18,19 10,07 0,553 0,447

Промислові
товари 6,11 4,77 0,780 0,220

Джерело: КМУ. Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань на тему: 
«Стан підготовки вступу України до СОТ, проблеми та перспективи». 01.11 2006. — С. 25.

Слід зазначити, що особливо суттєвим є низький рівень 
тарифного захисту сільськогосподарських товарів в Україні, 
де ввізна тарифна ставка зв’язана на рівні 11,2% – що у 1,5-
2,0 раза нижче порівняно з іншими країнами-експортерами 
цих товарів. Так, за даними СОТ, Аргентина зв’язала ставку на 
ці товари на рівні 32,6%, Бразилія – 35,5%, Болгарія – 42,4%, 
Китай – 15,8%, ЄС – 15,1%, Канада – 14,5%. Навіть партнери 
з СНД – Грузія, Молдова. Киргизстан мають зв’язану ставку 
вищу, ніж Україна [3].

Зниження тарифного захисту українських сільськогоспо-
дарських товарів відбувається не лише за рахунок збільшен-
ня тарифних ліній з нульовими ставками (їх частина складала 
9,6% на момент вступу до СОТ і 10,0% – у складі зв’язаних 
ставок), а завдяки зменшенню більш ніж у два рази частки 
ставок з тарифними піками (відповідно з 44,3% до 21,4%) [4]. 
З метою адаптації економіки до нових тарифів на сільськогос-
подарські товари при вступі до СОТ передбачені перехідні пе-
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ріоди для 91 тарифної лінії, зокрема для окремих видів м’яса, 
продуктів переробки овочів і фруктів, алкогольних напоїв.

Складнощі з реалізацією цукру з буряка на зовнішньому 
ринку та конкуренцією з тростинним цукром зумовлюють 
необхідність більш високого тарифного захисту внутрішнього 
ринку від імпорту останнього. На час вступу до СОТ ввізне 
мито становило 50%, але не менш ніж 0,3 євро за 1 кг. Крім 
того, в Україні залишається право застосування тарифної кво-
ти на цукор-сирець тростинний, обсяг якої визначатиметься 
на кожний рік. У межах цієї квоти імпортний тариф скла-
датиме 2%, поза її межами – 50%. Однак ці захисні засоби 
не вплинуть на зменшення конкуренції на ринку цукру, яка 
може активізувати здійснення заходів щодо реструктуризації 
цієї галузі.

У промисловості України чинні середньоарифметичні та-
рифи (4,4%) дещо нижчі за зв’язані (4,85%), що забезпечує 
можливість деякого маневру в реалізації митно-тарифної по-
літики. Стосовно імпорту тарифні ставки відображують до-
сить високий рівень лібералізації торгівлі в цілому, а стосовно 
деяких галузей – навіть надто високий. Приміром, ввізні мита 
на пасажирські автомобілі знизилися з 25% до 10%, що сут-
тєво впливатиме на їх частку в імпорті цих товарів. Ставка 
мита на продукцію легкої промисловості, зокрема текстиль і 
одяг набула нульового значення. Водночас українська легка 
промисловість має достатній потенціал, але внаслідок кризи 
демонструє високу чутливість до конкуренції з імпортом.

З метою збільшення обсягів інвестиційного імпорту та роз-
витку промислової кооперації Україна приєдналася до 16 сек-
торальних угод, більшістю з яких передбачена нульова ставка 
тарифу (зокрема, на сталь, іграшки, меблі та інше). На нашу 
думку, це не відповідає національним інтересам, оскільки кра-
їна має достатні ресурси для виробництва цих товарів і вони 
не належать до критичного імпорту. Тому доцільно домогтися 
у переговорному процесі скасування нульової ставки на това-
ри групи текстиль і одяг, а також на сталь іграшки і меблі.
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Державна підтримка автомобіле-, літако-, суднобудування 
полягає у звільненні від ввізного мита на матеріали і комплек-
туючі та застосуванні нульової ставки оподаткування подат-
ком на додану вартість.

Виходячи з аналізу правил і механізмів СОТ та умов всту-
пу України до цієї Світової організації з регулювання торгівлі, 
можна стверджувати, що членство у СОТ забезпечує вільний 
доступ до продажу українських товарів на світовому ринку 
та надає засади для захисту власних ринків від виробників і 
постачальників з інших країн. Так, згідно з правилами СОТ, 
Україна отримала можливість застосовувати захисні засоби в 
разі критичного стану платіжного балансу, формування якого 
пов’язане з світовою фінансово-економічною кризою, скоро-
ченням промислового виробництва та експорту в країні, змен-
шенням резервів Національного банку. Ці засоби полягають у 
введенні тимчасових обмежень імпорту з метою вирівнюван-
ня платіжного балансу згідно з ст. ХІІ та ХVІІІ ГАТТ – 1994. Ко-
ристуючись цим правом, Україна спробувала запровадити [5] 
надбавку до діючих ставок ввізного мита у розмірі 13% митної 
вартості товарів, що ввозяться на митну територію України в 
режимі імпорту, крім товарів критичного імпорту. Надбавка 
повинна запроваджуватись тимчасово, строком до шести мі-
сяців. Якщо ж стан платіжного балансу не поліпшиться, то це 
стане підставою для продовження застосування надбавки, але 
на термін не більше шести місяців. У даному законі зазнача-
ється, що доходи, отримані внаслідок запровадження тимча-
сової надбавки, зараховуються до складу доходів Стабілізацій-
ного фонду, створеного для подолання негативних наслідків 
фінансової кризи. Однак ця ініціатива не знайшла підтримки 
у регуляторних інституціях міжнародної торгівлі. Було вка-
зано на необхідність попереднього залучення для стабілізації 
платіжного балансу фінансових ресурсів МВФ та інших між-
народних організацій. Після низки консультацій та судових 
процесів вказаний закон було відмінено.
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Серед заходів щодо захисту та підтримки національного 
виробника, якими може користуватися Україна як член СОТ, 
слід виокремити ще й такі:

– підвищення імпортного мита та застосування кількіс-
них обмежень імпорту відповідно до Угоди про захисні заходи 
Уругвайського раунду і ст. ХІХ ГАТТ-1194;

– обмеження імпорту сільськогосподарської продукції від-
повідно до ст. 5 Угоди про сільське господарство та Угоди про 
застосування санітарних і фітосанітарних заходів;

– Угода про субсидії та компенсаційні заходи, а також ст. 
VІ ГАТТ і Угода про застосування антидемпінгових та компен-
саційних заходів як ефективний інструмент боротьби із зани-
женням цін на імпортовані товари.

Вступ України до СОТ, за умов виходу економіки з кризи, 
матиме наслідком покращення її іміджу для потенційних ін-
весторів, оскільки членство у торговельному клубі з уніфікова-
ними правилами «поведінки» свідчить про передбачуваність та 
стабільність взаємовідносин, що має важливе значення для ін-
весторів. Це стосується передусім транснаціональних корпора-
цій, які мають потребу у розміщенні ринків збуту, можливості 
перенесення в інші країни своїх виробництв. Крім того, член-
ство у СОТ є обов’язковою умовою у процесі ведення перего-
ворів між ЄС і Україною щодо створення зони вільної торгівлі.

Зрозуміло, що членство у СОТ України надає їй можливос-
ті користуватися загальними правилами доступу на світові 
ринку, захисту внутрішнього ринку механізмами вирішення 
суперечок, надання допомоги вразливим секторам тощо. Од-
нак значно більшою загрозою, на наш погляд, є відтягування з 
структурним реформуванням національної економіки, низька 
конкурентоспроможність вітчизняних товарів, слабо диверси-
фікована структура експорту, відплив інтелектуального капі-
талу за кордон, недорозвиненість базових ринкових інститутів.

Ефективна торговельна політика, в тому числі тарифна 
політика, є одним з із чинників інтеграції країни у міжнарод-
ний економічний простір. Поєднання тарифної політики з по-
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літикою обмінного курсу національної валюти утворює меха-
нізм, за допомогою якого міжнародна торгівля може впливати 
на розподіл ресурсів в економіці країни, структурне реформу-
вання промислового та аграрного секторів, доступ до нових 
технологій, підвищення стимулів для експорту. Але в реаль-
ній дійсності вказані позитивні моменти впливу політики де-
формуються через прагнення до отримання ренти, корупцію, 
контрабанду та інші негативні явища, від яких потерпає бага-
то країн з недосить розвиненою економікою, традиційним не-
хтуванням вимогами законодавства, відсутністю довгостро-
кових стратегій розвитку.

Висновки. Регуляторна митно-тарифна система Украї-
ни не відповідає сучасним вимогам ефективності. Тарифний 
механізм є надмірно лібералізованим. Зі вступом України до 
СОТ небезпечно знизився рівень тарифного захисту сільсько-
господарських товарів порівняно з багатьма іншими країна-
ми. Значно послаблені експортні позиції на світових ринках 
за рахунок приєднання України до низки секторальних угод із 
значним нульовим діапазоном тарифних ставок.
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ВІТРОСТІЙКОСТІ ГРУНТІВ СТЕПУ УКРАЇНИ
ЗАЛЕЖНО ВІД ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ
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Визначено вплив різних способів обробітку ґрунту на грудку-
ватість поверхневого шару та вітростійкість чорноземів півден-
них та темно-каштанових ґрунтів.

Ключові слова: ґрунт, вітростійкість, обробіток ґрунту,
грудкуватість.

Вступ. Вітрова ерозія (дефляція) – складний фізичний 
процес взаємодії пило-вітряного потоку з підстилаючою по-
верхнею ґрунту. Дефляція ґрунтів є одним із головних про-
цесів щодо деградації родючості в Степу України. Непоправну 
шкоду наносить дефляція властивостям ґрунту, з якого виду-
вається найродючіший верхній кількасантиметровий шар. Це 
зумовлює втрати гумусу і поживних речовин та призводить 
до значних змін в структурному та гранулометричному скла-
ді ґрунту. Стійкість до видування поверхневого шару ґрунту 
залежить в першу чергу від вітростійкості (синонім – „проти-
дефляційна стійкість”) ґрунту, тобто його здатності протидіяти 
руйнуванню під дією пило-вітряного потоку [1-3]. Вітростій-
кість найчастіше характеризується „грудкуватістю” поверх-
невого шару ґрунту, тобто наявністю (у процентах) певної 
кількості часток понад 1 мм [1, 3]. Головним агротехнічним 
чинником, який формує макроструктуру ґрунту, а значить і 
його грудкуватість, є основний обробіток ґрунту.
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Методика досліджень. Дослідження проводили на чор-
ноземі південному важкосуглинковому (дослідне поле МДАУ) 
та темно-каштановому середньосуглинковому ґрунті (дослідне 
поле ІЗПР НААН України). Полицевий обробіток виконувався 
ПЛ-4-35 на глибину 25-27 см під соняшник, та 22-23 см під 
інші культури. Безполицевий обробіток виконувався на темно-
каштановому ґрунті чизельним плугом ПЧ-2,5, а на чорноземі 
південному – плоскорізом КПГ-3 на таку ж глибину. Диску-
вання виконувалося на темно-каштанових ґрунтах на глибину 
12-14 см БДТ-7 під всі культури.

Вивчався вплив основного обробітку на протидефляційні 
властивості цих ґрунтів. Зразки ґрунту відбиралися з поверх-
невого (0-10 см) шару по різним варіантам основного обробіт-
ку ґрунту в найбільш дефляційно-небезпечний ранньовесня-
ний період (друга декада березня) в 2009-2010 роки. В якості 
контролю відбирався ґрунт з оброблюваних ділянок (лісосмуга).

Вміст агрегатів визначався в ґрунтах за методикою Саві-
нова [4]. Були зроблені розрахунки з метою визначення вмісту 
в гранті агрегатів більше 1 мм, а також був визначений серед-
ньозважений (еквівалентний) діаметр агрегатів. Останнє ви-
користовувалося для розрахунку критичної швидкості вітру 
(мінімальної швидкість, за якої починається відрив часточок 
ґрунту з поверхні ґрунту та перенесення його в повітряний по-
тік) за формулою [1]:

Vкр = 0,249 × de + 3,79, (1)

де Vкр – критична швидкість вітру, м/с; de − середньозваже-
ний (еквівалентний) діаметр агрегатів, мм.

Для визначення істотності впливів обробітку ґрунту на 
грудкуватість було зроблено дисперсійний аналіз отриманих 
даних, за допомогою якого розрахована найменша істотна 
різниця (НІР) на рівні 95% вірогідності.

Результати досліджень. Дані досліджень грудкуватості 
по групах агрофонів викладено в таблиці 1. Як видно, у всіх 
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випадках грудкуватість була більше 50%, що свідчить про 
досить високу загальну вітростійкість ґрунту. Згідно з дослі-
дженнями [1, 3], при такій грудкуватості поверхня ґрунту не 
потребує додаткових засобів захисту від дефляції.

Таблиця 1
Грудкуватості чорноземів південних

і темно-каштанових ґрунтів залежно від основного 
обробітку та виду сільськогосподарської культури,%

Обробіток 
грунту

Сільськогосподарська
культура

Роки
Середнє

2009 2010

Чорноземи південні

Без обробітку (лісосмуга) 94,9 93,0 93,9

Полицевий 

Ярий ячмінь (без добрив) 95,8 90,8 93,3

Ярий ячмінь (добрива) 92,2 93,3 92,7

Горох (добрива) 92,2 87,4 89,8

Горох (без добрив) 95,8 91,1 93,4

Безполицевий 
(плоскорізний)

Ярий ячмінь(добрива) 93,1 85,0 89,0

Ярий ячмінь (без добрив) 93,6 84,6 89,1

Горох (добрива) 93,1 82,5 87,8

Горох (без добрив) 93,6 93,7 93,6

НІР0,05 7,0 3,9

Темно-каштанові грунти

Без обробітку (лісосмуга) 88,8 79,7 84,2

Полицевий

Ярий ячмінь 86,5 74,7 80,6

Озима пшениця 77,0 81,6 79,3

Соняшник 75,4 88,8 82,1

Безполицевий 
(чизельний)

Ярий ячмінь 75,3 83,2 79,2

Озима пшениця 76,8 75,4 76,1

Соняшник 73.6 86,5 80,0

Безполицевий 
(дискування)

Ярий ячмінь 81,1 86,4 83,7

Озима пшениця 71,6 77,1 74.3

Соняшник 71,4 86,7 79,0

НІР0,05 5,4 3,9
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Аналіз даних таблиці показує, що темно-каштанові ґрунти 
мають дещо нижчий загальний показник грудкуватості, ніж у 
чорноземів що пов’язано з генетичними особливостями ґрун-
тів, зокрема, з їх гранулометричним складом. Відомо, що чим 
важчий гранулометричний склад, тим більша грудкуватість, а 
значить – і вітростійкість ґрунтів [1].

Що стосується обробітку ґрунту, то в 2009 році в дослідах 
на чорноземах південних доведеного впливу основного обро-
бітку на грудкуватість не було виявлено, хоч і існує тенденція 
до зменшення грудкуватості. Але вже в 2010 році таке змен-
шення грудкуватості спостерігається практично по всім варі-
антам, але особливо це яскраво проявляється на варіантах з 
безполицевим обробітком. Причому зменшення вмісту на варі-
антах з безполицевим обробітком доведено результатами дис-
персійного аналізу. Очевидно, що більш холодна та волога зима 
2009-2010 рр. менше сприяла процесу утворення агрегатів 
більше 1 мм в порівнянні з теплою зимою попереднього року.

На темно-каштанових ґрунтах в 2009 році практично на 
всіх варіантах зменшився вихід агрегатів більше 1 мм при 
структурному аналізу ґрунту за Савіновим в порівнянні з 
контролем. У 2010 році ситуація була більш строкатою.

Розрахунки критичної швидкості вітру за (1) наведені в 
таблиці 2 показують, що критичною для чорноземів півден-
них є швидкість в 5,1-5,8 м/с, а для темно-каштанових – 4,6-
4,9 м/с, що на загал відповідає літературним даним по цим 
ґрунтам [1]. В той же час, слід зауважити, що під час ката-
строфічних пилових бур, наприклад 23-24 березня 2007 року, 
середня швидкість вітру сягає 15-20 м/c, а окремі пориви – 
до 40 м/c.

Висновки
1. Аналіз даних показує, що темно-каштанові ґрунти ма-

ють дещо нижчий загальний показник грудкуватості, ніж у 
чорноземів південних, що пов’язано з їх гранулометричним 
складом.
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Таблиця 2

Середньозважений діаметр агрегатів та критична швидкість 
вітру для чорноземів південних і темно-каштанових ґрунтів

Обробіток 
ґрунту

Сільсько-
господарські 
культури

Середньозважений
діаметр агрегатів
по рокам, мм

С
е
р
е
д
н
є
 

за
 2

0
0

9
 –

 
2

0
1

0
 р
р

.
К
р
и
ти
ч
н
а
 

ш
в
и
д
к
іс
ть

 
в
іт
р
у
, 
м

/
с

2009 2010

Чорноземи південні

Без обробітку (лісосмуга) 5,3 5,2 5,2 5,1

Оранка

Ярий ячмінь 
(добрива) 5,4 5,5 5,5 5,2

Ярий ячмінь 
(без добрива) 6,3 5,2 5,8 5,2

Горох (добрива) 5,4 5,0 5,2 5,1

Горох (без добрив) 6,3 5,2 5,7 5,2

Безполицевий 
(плоскорізний)

Ярий ячмінь 
(добрива) 8,4 4,7 6,6 5,4

Ярий ячмінь 
(без добрив) 8,9 6,1 7,5 5,7

Горох (добрива) 8,4 4,1 6,3 5,4

Горох (без добрив) 8,9 7,4 8,1 5,8

Темно-каштанові

Без обробітку (лісосмуга) 3,0 3,7 3,4 4,6

Оранка

Ярий ячмінь 4,0 3,9 4,0 4,8

Озима пшениця 2,3 4,8 3,5 4,7

Соняшник 2,6 4,8 3,7 4,7

Безполицевий 
(чизельний)

Ярий ячмінь 2,5 5,1 3,8 4,7

Озима пшениця 2,6 4,7 3,6 4,7

Соняшник 2,4 5,5 4,0 4,8

Безполицевий 
(дискування)

Ярий ячмінь 4,4 4,8 4,6 4,9

Озима пшениця 2,6 5,0 3,8 4,7

Соняшник 2,9 5,7 4,3 4,9

2. У 2009 році в дослідах на чорноземах південних дове-
деного впливу основного обробітку на грудкуватість не було 
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виявлено, але в 2010 році таке зменшення грудкуватості спо-
стерігається практично по всім варіантам, але найбільше - на 
варіантах з безполицевим обробітком.

3. На темно-каштанових ґрунтах в 2009 році практично 
на всіх варіантах зменшився вихід агрегатів більше 1 мм з 
контролем. В 2010 році ситуація була менш однозначною.

4. Розрахунки критичної швидкості вітру показують, що 
по всім агрофонам для чорноземів південних вона сягає 5,1-
5,8 м/с, а для темно-каштанових – 4,6-4,9 м/с, що набагато 
менше швидкостей вітру при сильних пилових бурях.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРИРОДНОЇ ЦИКЛІКИ 
Й ПРОБЛЕМА «ГЛОБАЛЬНОГО» 

ПОТЕПЛІННЯ КЛІМАТУ
А.В. Дудник, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський державний аграрний університет

У статті наведено результати досліджень циклічних змін
клімату – чергування прохолодно-вологих і тепло-сухих періо-
дів. Встановлено, що прохолодно-волога фаза клімату вікового
масштабу, що почалася в 1978-1979 рр. закінчилася в 2005-
2007 рр. Сучасна тепло-суха фаза також вікового масштабу
розпочалася в період 2005-2007 рр. Її максимум припаде на час 
2011-2015 рр., а закінчення – на 2025-2028 рр.

Ключові слова: кліматичні цикли, прохолодно-волога та 
тепло-суха фази клімату, глобальне потепління.

Постановка проблеми. У свідомості суспільства глобаль-
не потепління клімату пов’язується з господарською діяльніс-
тю, наслідком якої є підвищення викиду вуглекислого газу, 
що спричиняє парниковий ефект. «Кліматичні аномалії», що 
почастішали останнім часом, розглядаються як несподівані 
стихійні явища. Їх прояв також намагаються пояснити нега-
тивним впливом людини на природу, який постійно зростає. 
Але тільки в цьому справа?

Результати досліджень. Гіпотеза про циклічні зміни клі-
мату – чергування прохолодно-вологих і тепло-сухих періодів 
в інтервалі 35-45 років, висунута ще наприкінці XIX cт. ро-
сійськими вченими Е.А. Брикнером [13] і А.І. Воейковым [2]. 
Далі ці наукові положення були істотно розвинені А.В. Шнит-
никовым [11] у вигляді чіткої теорії про внутрішньовікову та 
багатовікову мінливість клімату й загальної зволоженості ма-
териків Північної півкулі. За А.В. Шнитниковим [12], трива-
лість окремих внутрішньовікових «брикнеровських» кліматич-
них циклів коливається від 20-30 до 45-47 років, на грунті 
яких розвиваються цикли тривалістю в 7-11 років. У кожному 
другому «брикнеровському» циклі максимальні та мінімальні 
значення температури й вологості істотно перевищують вну-
трішньовікові показники й класифікуються як цикли вікового 
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масштабу. Вікові цикли розвиваються в інтервалі 60-80 років, 
наближаючись у північних районах до 90 років [12].

При обґрунтуванні багатовікової мінливості кліма-
ту А.В. Шнитниковым показано, що з моменту закінчення 
льодовикового періоду у наступний період – 12 тис. років 
тому – сучасність, що одержала назва «голоцен», клімат і за-
гальна зволоженість материків Північної півкулі змінювали-
ся циклічно, в інтервалі 1500-2100 років. Усього за голоцен 
розвивалося 6 макрокліматичних циклів, у кожному з яких 
прохолодно-волога епоха займала 300-500 років, змінюючись 
тепло-сухою в 600-800 років, а потім перехідною із триваліс-
тю 700-800 років. Обґрунтовуючи факт існування 2000 літ-
ніх циклів, А.В. Шнитников особливо акцентував, що такі ци-
кли існують і в цей час. Із цих позицій середина XIX століття 
розцінена ним як принциповий рубіж – закінчення чергової 
прохолодно-вологої кліматичної епохи й початку тепло-сухої 
епохи, що розвивається по теперішній час. Сучасний багато-
віковий тренд потепління особливо помітно виявився в 70-ті 
роки XIX століття й в 30-ті роки ХХ століття.

У багаторічній динаміці чисельності як безхребетних, так 
і хребетних тварин простежуються підйоми та спади в інтер-
валах, близьких за часом до геліогідрокліматичних циклів – 
3-4, 7-11, 30-45, 70-90 років [6]. Динаміка ареалів тварин є 
наслідком багатовікових (1500-2000 літніх) циклів клімату. По 
мірі чергування прохолодно-вологих і тепло-сухих епох відбу-
ваються якісні зміни в місцеперебуваннях, при цьому в різних 
ландшафтних зонах для конкретного виду вони можуть зміню-
ватися в діаметрально протилежних напрямках. Сума таких 
змін в ареалі обумовлює періодичні експансії або депресії виду, 
різноспрямовану динаміку життєвих арен різних видів [4].

Синхронність розвитку гідрометеорологічних, геліо- та ге-
ологічних ритмів Землі, їхній вплив на рослинний і тваринний 
світ, на проходження екологічних сукцесій, дає підставу гово-
рити про єдність і взаємозв’язок цих природних тенденцій. На 
основі розвитку геліогідрокліматичних і геофізичних циклів 
на планеті Земля в єдиних ритмах змінюються врожайність 
зернових культур, динаміка чисельності й ареалів тварин [10].

http://visnyk.mnau.edu.ua/



151Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 3, т.1, 2010

За сучасними уявленнями, всі фізичні процеси на Землі 
розцінюються як результат впливу на її літосферу космоген-
них і глобальних геофізичних факторів, що періодично зміню-
ються. Ці фактори, у свою чергу, залежать від геокосмічних 
зв’язків, і зокрема, від руху планет Сонячної системи (Юпі-
тера, Сатурна, Урана, Нептуна), супутника Землі – Місяця, і 
самого Сонця. Одночасний вплив окремих планет Сонячної 
системи та всієї їхньої сукупності створює багатошаровий ха-
рактер впливу на атмосферу Землі і є однією із причин відсут-
ності чіткої періодичності розвитку земних циклів у часі. Нео-
днорідна й реакція поверхні Землі на космічні впливи. Через 
ці причини кліматичні та інші цикли, різні за тривалістю та 
силою прояву, накладаються один на інший, не мають чітких 
меж і розвиваються в режимі осциляцій [9].

З 1979 р. по 2005 р. – умови вікової прохолодно-вологої 
фази клімату, що розвивається на основі діаметрально про-
тилежної тенденції – багатовікової тепло-сухої епохи 2000-літ-
нього циклу, що почалася із середини XIX століття.

Всі наведені матеріали дають підставу стверджува-
ти, що стійке потепління клімату, що одержало невдалу й 
кон’юнктурну назву «глобального» – це природний процес. 
Парниковий ефект як наслідок підвищеного викиду вуглекис-
лого газу (СО2) не є причиною стійкої тенденції потепління 
клімату. Така інтерпретація кліматичних змін висловлена ба-
гатьма вченими [1]. Побічно антропогенний вуглекислий газ 
може впливати на потепління клімату, але в жодному разі не є 
його першопричиною.

Довгострокове прогнозування змін клімату є предметом 
уваги багатьох дослідників [3, 14-16] і необхідно визнати та 
використати такі положення:

1. Існування внутрішньовікових – 30-45-ти літніх і вікових 
– 70-90-літніх циклів клімату, які достовірно прогнозуються.

2. «Багатошаровість» кліматичної цикліки – одночасний 
розвиток багатовікових, вікових і внутрішньовікових трендів, 
що нерідко проявляються в один і той же час у протилежних 
напрямках.
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3. Оцінка сучасної кліматичної ситуації, з одного боку, – 
як наслідок багатовікового тренда потепління (тепло-сухої 
епохи 2000 літнього циклу), з другого – діаметрально проти-
лежної тенденції – вікової прохолодно-вологої фази клімату 
(1979-2005 рр.).

4. Визнання постулату про те, що сучасний багатовіковий 
тренд потепління трохи згладжує розвиток внутрішньовікових 
і вікових прохолодно-вологих фаз клімату і, навпаки, різко 
підсилює прояв тепло-сухих тенденцій.

5. Введення в алгоритм прогнозу як складових третьо-
го порядку кліматичних циклів із тривалістю в 7-11 років і 
3-4 року.

За теоретичними розробками Головної геофізичної об-
серваторії ім. А.І. Войєкова, заснованими на положеннях про 
взаємозв’язки космічних факторів і загальної циркуляції ат-
мосфери, розроблена методологія прогнозу багаторічних клі-
матичних тенденцій. Оскільки рух космічних тіл надійно роз-
раховується на десятки років вперед, вірогідність прогнозу 
дуже висока і складає 70-80% [8]. Алгоритм прогнозу базуєть-
ся також на тому, що сучасні кліматичні тенденції розвива-
ються на основі 22-річного циклу сонячної активності, що за-
кінчився в 1998-1999 рр. і 180-літнього циклу, що закінчився 
в 1990-1992 рр.

Висновки.
1. Прогноз відхилень середньоглобальної температури 

Північної півкулі для чотирьох місяців (січень, квітень, липень, 
жовтень) показує, що вікова прохолодно-волога фаза кліма-
ту, що почалася з 1978-1979 рр., закінчилася в 1999-2003 рр. 
Її максимум приходився на 1990-1995 рр., а тепло-суха фаза 
клімату розпочалася з 2004-2009 рр. і охопить час до 2020-
2025 рр. [7].

2. Згідно з розрахунками вчених, тепло-суха фаза кліма-
ту, що прийде, з’явиться як тенденція вікового масштабу, тому 
що вона буде розвиватися на основі багатовікової тенденції 
потепління. За останні два сторіччя в Північній Євразії про-
стежуються три гідрометеорологічних цикли вікового масшта-
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бу прояву. Ці цикли, що відлічуються за схемою – максимум-
мінімум-максимум прохолодно-вологих умов, охоплювали 
періоди 1800-1860 рр., 1861-1920 рр. і 1921-2003 рр. і коли-
валися в межах 60-82 років.

3. Прохолодно-волога фаза клімату вікового масштабу, 
що почалася в 1978-1979 рр., закінчилася в 2005-2007 рр. 
Сучасна тепло-суха фаза також вікового масштабу, розпоча-
лася в період 2005-2007 рр. Її максимум припаде на час 2011-
2015 рр., а закінчення – на 2025-2028 рр. [5].

ЛІТЕРАТУРА
1. Байдал М. Х. Колебание климата Кустанайской области в XX столе-

тии / М. Х. Байдал. — Л. : Гидрометеоиздат, 1971. — 213 с.
2. Боголепов М. А. О колебаниях климата Европейской России в исто-

рическую эпоху / М. А. Боголепов. — М. : Землеведение, 1907. — С. 58—162.
3. Борисенков Е. П. Парниковый эффект. Механизмы прямой и обрат-

ной связи. Географические проблемы XX века / Е. П. Борисенков. — Л. : 
Ленинград РГО, 1988. — 210 с.

4. Борисенков Е. П. Тысячелетняя летопись необычайных явлений 
природы / Е. П. Борисенков, В. М. Пасецкий. — М. : Мысль, 1988. — 522 с.

5. Будыко М. И. Климат в прошлом и будущем / М. И. Будыко. — Л. : 
Гидрометеоиздат, 1980. — 350 с.

6. Варущенко С. И. Изменение режима Каспийского моря и бессточных 
водоемов в палеовремени / С. И. Варущенко. — М. : Наука, 1987. — 239 с.

7. Воейков А. И. Колебания климата и уровня озер Туркестана и За-
падной Сибири / А. И. Воейков. — Л. : Метеорологический вестник, 1901. — 
С. 16-27.

8. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев. — Л. : 
Изд-во Ленинградского университета, 1989. — 495 с.

9. Дроздов О. В. Влагооборот в атмосфере / О. В. Дроздов, А. С. Григо-
рьева. — Л. : Гидрометеоиздат, 1963. — 316 с.

10. Дроздов О. В. Многолетние циклические колебания атмосферных 
осадков на территории СССР / О. В. Дроздов, А. С. Григорьева. — Л. : Гидро-
метеоиздат, 1971. — 316 с.

11. Дружинин И. П. Долгосрочный прогноз и информация / И. П. Дружи-
нин. — Новосибирск : Наука, 1987. — 246 с.

12. Кинд Н. В. Палеоклиматы и природная среда голоцена // История 
биогеоцензов СССР в голоцене / Н. В. Кинд. — М. : Наука, 1976. — С. 5—14.

13. Климаты прошлого и климатический прогноз: тезисы докладов сим-
позиума, 11-14 февраля 1992 г. — М. : ВНИИ природа, 1992. — 452 с.

14. Кривенко В. Г. К вопросу прогнозирования изменения численнос-
ти водоплавающих птиц // Численность животных и ее прогнозирование / 
В. Г. Кривенко. — Киров : Наука, 1976. — С. 140—141.

15. Кривенко В. Г. Водоплавающие птицы и их охрана / В. Г. Кривенко. 
— М. : Агропромиздат, 1991. — 271 с.

16. Кривенко В. Г. Концепция внутривековой и многовековой изменчи-
вости климата как предпосылка прогноза // Климаты прошлого и климати-
ческий прогноз / В. Г. Кривенко. — М. : Наука, 1992. — С. 39—40.

http://visnyk.mnau.edu.ua/



154 Сільськогосподарські 
науки

УДК [631.56:634.22]:678.048

ОЦІНКА ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ПЛОДІВ СЛИВИ 
ПРИ ЗБЕРІГАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ 
АНТИОКСИДАНТНИХ КОМПОЗИЦІЙ

М.Є. Сердюк, кандидат сільськогосподарських наук
Таврійський державний агротехнологічний университет

Встановлено, що обробка антиоксидантною композицією 
АКР-Л сприяє підвищенню лежкості плодів сливи сорту Волошка 
з максимальним збереженням їх якості.

Ключові слова: антиоксиданти, зберігання, якість, втрати 
маси, фізіологічні розлади, дегустаційна оцінка, мікробіологічні 
захворювання.

Постановка проблеми. Розвиток галузі садівництва в 
ринкових умовах вимагає збільшення виробництва високоя-
кісної конкурентоспроможної продукції. При цьому важливим 
завданням є забезпечення населення свіжими якісними пло-
дами в потрібному асортименті протягом цілого року.

В післязбиральний період в результаті природних процесів 
метаболізму та під впливом зовнішніх факторів рослинні про-
дукти втрачають свою масу та початкову якість, що зменшує 
їх цінність не тільки як продуктів харчування, але і як товару, 
який призначений для продажу [1].

З метою скорочення високих якісних втрат плодів вико-
ристовуються різні методи гальмування процесів метаболізму. 
В першу чергу – це зберігання плодів із використанням штуч-
ного холоду. Проте, традиційні методи зберігання, засновані 
на штучному охолодженні плодів, не дозволяють цілком вирі-
шити проблему збереження якості продукції. При звичайному 
холодильному зберіганні втрати соковитої сировини досяга-
ють 35…45% [2]. Тому питання розроблення нових способів 
зберігання плодів є актуальним. Наші дослідження ґрунтують-
ся на використанні антиоксидантних композицій для обробки 
плодів сливи перед зберіганням.

Метою наших досліджень було розроблення нових елемен-
тів технології зберігання плодів сливи з використанням анти-
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оксидантних композицій, які б забезпечували підвищення 
якості та подовження термінів їх зберігання.

Мета визначила завдання досліджень:
- оцінити рівень втрати маси при зберіганні плодів сливи 

з використанням антиоксидантних композицій;
- дослідити вплив антиоксидантних композицій, до скла-

ду яких входять плівкоутворювачі та антиоксиданти на рівень 
мікробіологічних захворювань та фізіологічних розладів;

- визначити вплив післязбиральної обробки на вихід стан-
дартної продукції плодів сливи при зберіганні;

- підібрати оптимальну антиоксидантну композицію для 
обробки плодів перед закладанням на зберігання.

Методика досліджень. Дослідження виконувались про-
тягом 2008-2009 років на кафедрі “Технологія переробки і збе-
рігання продукції сільського господарства” Таврійського дер-
жавного агротехнологічного університету.

Для досліджень були обрані плоди сливи сорту Волошка, 
які внесено в реєстр сортів рослин України [3]. Для зберігання 
плоди збиралися при досягненні знімального ступеня стиглос-
ті, типові за формою та фарбуванням. Перед закладенням на 
зберігання була проведена інспекція, сортування й калібру-
вання плодів.

Обробку виконували у сховищах шляхом занурення їх у 
заздалегідь приготовлені робочі розчини. Експозиція – 10 се-
кунд. Висушували плоди вентилюванням.

Варіанти обробки: варіант 1 – АКМ - комплексна компози-
ція, до складу якої входить: дистинол у концентрації 0,003% та 
плівкоутворювач Марс у концентрації 0,5%; варіант 2 – АКР-Л 
– комплексна композиція, до складу якої входить: антиокси-
дант аскорутин у концентрації 1% та плівкоутворювач – ле-
цитин у концентрації 4% ; контроль – плоди, оброблені водою.

Зберігання виконували у ящиках – лотках по 7 кг плодів у 
кожному. При цьому плоди укладалися в один шар. Темпера-
тура зберігання 0ºС, відносна вологість повітря 95%.

Під час експерименту було визначено вплив обробки до-
слідними композиціями на зміни товарних якостей та природ-
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ну втрату маси плодів під час зберігання. Усі визначення ви-
конувалися за стандартними методиками [4,5]. Ревізію плодів 
виконували через кожні 10 діб зберігання. Результати аналізів 
приводили до вихідної маси за Є.П. Широковим [6]. Статис-
тичну обробку результатів проводили за Б.О. Доспєховим [7] із 
використанням програми Microsoft Of ce Excel 2003.

Результати досліджень. При аналізі отриманих резуль-
татів було встановлено, що протягом всього періоду зберігання 
плодів із застосуванням комплексної композиції АКР-Л (рис.1) 
природна втрата маси була значно меншою, ніж за обробки 
композицією АКМ та при звичайному зберіганні (контрольний 
варіант). Сумарні втрати маси за весь період зберігання пло-
дів, які оброблені композицією АКР-Л дорівнювали 6%, що у 
2 рази менше, ніж в контрольному варіанті. Це обумовлено 
здатністю лецитину утворювати на поверхні плодів щільну 
плівку, яка перешкоджає випаровуванню вологи із тканин. 
А антиоксидант дистинол уповільнює інтенсивність окисно – 
відновних процесів, які протікають при зберіганні, що сприяє 
збереженню сухих речовин.

Рис.1. Динаміка втрати маси плодів сливи сорту Волошка при зберіганні
за обробки антиоксидантними композиціями (2008 -2009 рр.)
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Стосовно іншої антиоксидантної композиції, то її застосу-
вання сприяло збільшенню втрати маси плодів, навіть вище за 
контрольний варіант. Це пояснюється гідрофільними власти-
востями плівкоутворювача ПЕО, який входить до складу ком-
позиції. ПЕО викликає перерозповсюдження незв’язної вологи 
соковитих плодів у бік зовнішніх шарів. А звідти вона швидко 
випаровується назовню.

Під час зберігання плоди кісточкових культур уражують 
два типи хвороб: інфекційні (паразитарні) та фізіологічні (не 
паразитарні). Перші проявляються здебільшого через діяль-
ність різних мікроорганізмів, другі – за порушення життєвих 
функцій плодів, викликаних неправильним вирощуванням та 
поганими умовами зберігання.

Наші дослідження показали, що плоди сливи сорту Волош-
ка мають достатньо сильні механізми захисту та за сприятли-
вих умов зберігання майже не уражуються мікробіологічними 
захворюваннями. У контрольному варіанті кількість загнилих 
плодів склала 1,1% (табл.). На плодах дослідних варіантів мі-
кробіологічних захворювань не спостерігалося.

Щодо фізіологічних розладів, то основна проблема поляга-
ла у в’яненні плодів. Причому, перші ознаки в’янення у контр-
ольному варіанті та у плодах, оброблених АКМ, були відзначені 
вже після 20 діб зберігання, і надалі кількість зів’ялих плодів 
постійно зростала.

Таблиця
Показники збереженості плодів сливи сорту Волошка
залежно від варіанту обробки антиоксидантними 

композиціями, М ± m, n=5

Варіант 
обробки

Термін
зберігання,

діб

Кількість
стандартної
продукції,

%

Кількість плодів, 
уражених мікро-
біологічними 
хворобами,%

Кількість 
плодів, які 
мають

фізіологічні 
розлади,%

Контроль 20 88,48 1,1±0,34 10,42±0,67
АОК-М 20 86,4 - 13,6±0,54*
АКР-Л 70 99,45 - 0,55±0,01*

HIP05 1,23 2,72

* – різниця вірогідна порівняно з контролем при р≤ 0,05

http://visnyk.mnau.edu.ua/



158 Сільськогосподарські 
науки

Дегустаційна оцінка плодів цих варіантів – 3 бали (рис. 2). 
Виходячи з цього, лежкість контрольних плодів та оброблених 
АКМ складає 20 діб.

Рис.2. Дегустаційна оцінка плодів сливи сорту Волошка після 70 діб 
зберігання з використанням антиоксидантних композицій (2008-2009 рр.)

Обробка комплексною композицією АКР-Л сприяла по-
вному збереженню товарності плодів сливи. Протягом всього 
періоду зберігання в цьому варіанті не відзначалося в’янення 
плодів. Плоди мали гармонійний смак та аромат. Дегустаційна 
оцінка – 4,95 балів (рис.2). Перші ознаки в’янення були відзна-
чені на 70 добу зберігання, і кількість зів’ялих плодів склала 
всього 0,55% (табл.).

Висновки.
1. Післязбиральна обробка антиоксидантною композиці-

єю АКР-Л знижує значно природну втрату маси плодів сливи 
сорту Волошка.

2.  Протягом всього періоду зберігання плоди сливи, обро-
блені композицією АКР-Л, не уражувалися мікробіологічними 
хворобами, а перші ознаки фізіологічних розладів з’являлись 
тільки на 70 добу зберігання.

3. Використання композиції АКР-Л для післязбиральної 
обробки дозволило отримати 99,45% стандартних плодів, які 
мали дегустаційну оцінку 4,95 балів.

4. Лежкість плодів сливи сорту Волошка за обробки анти-
оксидантною композицією АКР-Л склала 70 діб, в той час, як 
контрольних плодів – 20 діб.
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ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ АНТИОКСИДАНТІВ НА 
ДИНАМІКУ МАЛОНОВОГО ДІАЛЬДЕГІДУ 
В ПЛОДАХ ТОМАТУ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

О.П. Прісс, кандидат сільськогосподарських наук
В.Ф. Жукова, аспірант
Таврійський державний агротехнологічний університет

Досліджено динаміку малонового діальдегіду в плодах тома-
ту при зберіганні з використанням препаратів антиоксидантної 
дії. Встановлено, що обробка антиоксидантними препаратами 
Х+Д+Гл і ХР+Д+Л разом зі штучним холодом дозволяє інгібувати 
негативний вплив агресивних продуктів перекисного окислення 
ліпідів, що сприяє підвищенню адаптаційних можливостей плодів 
томату і подовженню терміну їх зберігання.
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Для успішного зберігання томатів важливе значення має 
мобілізація внутрішніх механізмів плоду, які компенсувати-
муть вплив стресових факторів. За дії стресів, а також внаслі-
док інтенсифікації процесів метаболізму в клітинах рослинних 
тканин під час зберігання відбувається активація вільноради-
кальних реакцій, в результаті яких в мембранах клітин розви-
ваються процеси перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) [1, с. 97].

Надлишок продуктів ПОЛ призводить до змін структур-
них, фізико-хімічних і функціональних властивостей мембран: 
збільшення проникності для багатьох речовин та іонів, втрати 
еластичних властивостей аж до розриву мембран [1, с. 98; 2; 
3]. Інтенсифікація цих патологічних процесів негативно впли-
ває на якість плодів, прискорюються етапи старіння та псу-
вання продукції і в результаті – значно скорочується термін 
зберігання [4].

Оцінити інтенсивність вільнорадикального окислення в 
плодах можна шляхом визначення концентрації малоново-
го діальдегіду (МДА) в мембранах клітин [5]. МДА – альдегід 
з формулою CH2(CHO)2, являє собою кінцевий продукт ПОЛ 
і виступає маркером оксидативного стресу [6]. Таким чином, 
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високореактивний малондіальдегід може служити критерієм 
фізіологічного стану плодів під час зберігання, об’єктивно й 
точно характеризувати їхній потенціал і здатність адаптува-
тися до стресових умов, виступати показником активності 
окислювальних процесів, обумовлених кисневими радикала-
ми [1, с. 98].

Одним з механізмів регуляції ПОЛ є достатній вміст біоан-
тиоксидантів в клітинах плоду [7]. Згідно зі сучасними науко-
вими розробками, використання антиоксидантних препаратів 
при зберіганні плодоовочевої продукції дозволяє стабілізувати 
систему ендогенних антиоксидантів плодів і овочів [8-10]. На 
жаль, дослідження впливу екзогенних антиоксидантів на ко-
рекцію метаболічних порушень внаслідок ПОЛ у плодах тома-
ту під час зберігання не проводились. Тому метою нашої ро-
боти є вивчення впливу обробки плодів томату комплексними 
антиоксидантами на динаміку МДА в тканинах плодів про-
тягом зберігання.

Дослідження проводили протягом 2007-2009 років на базі 
кафедри технології переробки та зберігання продукції сіль-
ського господарства Таврійського державного агротехнологіч-
ного університету, м. Мелітополь. Досліджували плоди томату 
сорту Новачок бланжевого, бурого та червоного ступенів сти-
глості, вирощені в умовах відкритого ґрунту, оброблені комп-
лексними антиоксидантними препаратами .

Обробку плодів томату проводили безпосередньо на ма-
теринській рослині шляхом обприскування їх препаратами 
антиоксидантної дії. Обприскування виконували в суху ясну 
погоду ранцевим обприскувачем при швидкості руху повітря 
не більше 4-5 м/с.

Для обробки плодів використовували розчини комплек-
сних бактерицидно-антиоксидантних композицій ХР+Д+Л і 
Х+Д+Гл. За контроль приймали плоди, оброблені водою. Че-
рез 24 години плоди збирали відповідно до вимог ДСТУ 3246, 
укладали у ящики за ГОСТ 13359 по 8 кг у кожний, охоло-
джували до температури зберігання і зберігали в холодильних 
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камерах. Температура зберігання томатів бланжевого ступеня 
стиглості – 12±1°С, бурого – 6±1°С, червоного – 2±1°С, відносна 
вологість повітря 90±1%. Повторність досліду п’ятиразова.

Склад препаратів ХР+Д+Л і Х+Д+Гл характеризується на-
явністю компонентів антиоксидантної та бактерицидної дії 
[11, 12]. Спільним компонентом, який входить до складу обох 
препаратів, є дистинол (Д) – синтетичний антиоксидант висо-
кої активності, він складається з харчового антиоксиданту іо-
нолу і антисептичного компоненту диметилсульфоксиду [13]. 
Дія останнього виявляється в уповільненні окисних процесів в 
плодах, підвищенні факторів неспецифічного імунітету, а та-
кож транспортуванні препаратів всередину плоду [14]. Водний 
екстракт кореню хрону (ХР) – натуральний компонент з анти-
оксидантними, бактерицидними та фунгіцидними властивос-
тями [15, с. 247-248]. Лецитин (Л) – природний антиоксидант і 
синергіст, дозволений для використання в харчовій промисло-
вості та медицині, створює мембраностабілізуючу та мембра-
нопротекторну дії, захищає мембрани клітин плоду від окис-
лювального пошкодження і токсичності вільних радикалів, 
підвищує захисні властивості клітин щодо патогенних інфек-
цій [16, с. 394], а також сприяє рівномірному розповсюдженню 
композиції по поверхні плодів та створенню тонкої плівки з 
гарною адгезією і вибірковою газопроникністю. На Україні ви-
користання лецитину як антиоксиданту та синергісту дозволе-
но без обмежень [17]. Хлорофіліпт (Х) – це натуральний препа-
рат з листя евкаліпту шарикового (Eucaliptus globulus Labill), 
який містить суміш хлорофілів a і b та володіє антисептичними 
та дезінфікуючими властивостями [18]. Гліцерин (Гл) як плас-
тифікатор [19] сприяє рівномірному нанесенню препарату на 
поверхню плодів. Отже, в сукупності ці компоненти в складі 
препаратів Х+Д+ГЛ і ХР+Д+Л можуть сприяти адаптації плодів 
томату до екзогенних несприятливих факторів протягом пері-
оду зберігання.

Вміст МДА визначали тіобарбітуровим методом, принцип 
якого ґрунтується на взаємодії МДА з тіобарбітуровою кис-
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лотою з утворенням забарвленого у рожевий колір тримети-
нового комплексу. Інтенсивність забарвлення пропорційна 
концентрації ТБК-реактантів. Екстинкцію розчину визнача-
ли спектрофотометрично при максимумі поглинання λ=532 
[1, с. 98-99].

Статистичну обробку результатів досліджень виконували 
за Б.А. Доспеховим [20] та за допомогою комп’ютерної програ-
ми Microsoft Of ce Excel 2003 при Р 0,05.

Той факт, що плоди томату мають нормальний фізіологіч-
ний (фоновий) рівень МДА, свідчить про наявність строгого 
контролю за ПОЛ з боку антиоксидантної системи. Фоновий 
рівень МДА на початку зберігання в бланжевих томатах – 
5,244 нмоль/г, в бурих – 4,645 нмоль/г, в червоних – 2,560 
нмоль/г (рис. 1-3). Такий низький рівень МДА в тканинах 
томатів червоного ступеня стиглості підтримується високим 
вмістом ендогенних антиоксидантів, накопичених на мате-
ринській рослині. Плоди томатів багаті на біоантиокислювачі, 
які представлені низькомолекулярними (аскорбінова кислота, 
поліфеноли, каротиноїди тощо) і високомолекулярними (пе-
роксидаза, каталаза, поліфенолоксидаза) сполуками [7].

У плодах томату бланжевого ступеня стиглості (рис. 1) в 
перші 20 діб зберігання в оброблених антиоксидантами ва-
ріантах спостерігається зниження вмісту МДА, в протилеж-
ність цьому, в контролі його концентрація підвищується. Як 
видно з результатів досліджень, дефіцит біоантиоксидантів в 
бланжевих плодах потребує проведення відповідної корекції 
екзогенними антиоксидантами. Отже, застосування обробки 
антиоксидантними композиціями сприяє адекватному функ-
ціонуванню ендогенної антиоксидантної системи в умовах 
дії на плід понижених температур. Видно, що в процесі до-
зрівання оброблених плодів антиоксидантна система повніс-
тю контролює рівень ПОЛ. У контролі на 20 добу починають 
домінувати процеси перезрівання – цим пояснюється стрімке 
збільшення концентрації МДА, на 30 добу зберігання вона у 
2,69 рази більша порівняно з обробкою Х+Д+Гл і у 3,87 рази 
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більше порівняно з ХР+Д+Л. Ефект від дії препаратів проявля-
ється в повільному збільшенні концентрації МДА.

HIP05=0,512

Рис.1. Динаміка вмісту МДА у плодах томату сорту Новачок бланжевого 
ступеня стиглості з відкритого ґрунту при зберіганні, нмоль/г (2009 р.)

Аналіз динаміки МДА в томатах бурого ступеня стиглості 
(рис. 2) показав, що в плодах, оброблених антиаксидантами 
за варіантами, рівень МДА залишається майже на одному рів-
ні протягом 30 діб. На відміну від цього контрольний варіант 
характеризується стабільним ростом концентрації МДА – на 
30 добу зберігання вона підвищилась на 66,1% порівняно з 
початковим значенням. Пік накопичення МДА в оброблених 
плодах спостерігався на 70 добу зберігання, при цьому ефек-
тивність обробки препаратом ХР+Д+Л була на 19,53% вищою, 
ніж при обробці Х+Д+Гл.

Порівняння максимумів накопичення МДА в контрольних 
варіантах бланжевих (17,197 нмоль/г) і бурих (13,688 нмоль/г) 
томатів доводить, що в бланжевих плодах відбувається більш 
інтенсивне протікання перекисних процесів, ймовірно, недо-
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сконала ендогенна антиоксидантна система гірше справляєть-
ся з натиском стресових факторів. Через це термін зберігання 
необроблених плодів томату обмежується 1 місяцем.

HIP05=0,574

Рис.2. Динаміка вмісту МДА у плодах томату сорту Новачок бурого ступеня 
стиглості з відкритого ґрунту при зберіганні, нмоль/г (2009 р.)

В плодах томату червоного ступеня стиглості (рис. 3) кон-
центрація МДА підвищується з самого початку зберігання на-
віть в оброблених антиоксидантами варіантах, хоча темпи їх 
зростання значно повільніші. Дія стресу в цьому випадку про-
являється у посиленні процесів ПОЛ і вказує на низький рівень 
адаптації плоду до екстремального впливу температури +2°С. 
Як видно з рис. 3, обробка композицією ХР+Д+Л є найбільш 
ефективною – максимум накопичення МДА в цьому варіан-
ті на 14,41% нижчий, ніж в контролі, та на 10,03% нижчий, 
ніж при обробці Х+Д+Гл. Очевидно, екзогенні антиоксиданти 
підвищують мобілізаційні можливості ендогенної антиокислю-
вальної системи, що дозволяє уповільнити інтенсивність про-
цесів ПОЛ в плодах.
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HIP05=0,318

Рис.3. Динаміка вмісту МДА у плодах томату сорту Новачок червоного 
ступеня стиглості з відкритого ґрунту при зберіганні, нмоль/г (2009 р.)

Експериментальні дані дозволяють зробити висновок про 
доцільність обробки томатів комплексними антиоксидантни-
ми препаратами з метою доповнення антирадикального лан-
цюга системи антиоксидантного захисту плоду для профілак-
тики та корекції порушень обміну речовин при зберіганні.
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ТЕХНІЧНІ НАУКИ

УДК 621.787.4.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ТЕХНОЛОГИИ ОБКАТЫВАНИЯ ИГОЛЬЧАТЫМИ 

РОЛИКАМИ УПОРНЫХ РЕЗЬБ

Б.И. Бутаков, доктор технических наук, профессор
Николаевский государственный аграрный университет

У статті представлено спосіб обкатування роликами склад-
них поверхонь, що забезпечує високу якість обкатаної поверхні 
за рахунок оптимізації режимів обкатування за допомогою кон-
структивних рішень при розробці обкатного пристрою.

Ключові слова: голчасті ролики, шорсткість, обкатування 
роликами, пластична деформація.

Вступление. Интенсификация деформации поверхност-
ного слоя при использовании сравнительно небольших усилий 
обкатывания может быть достигнута за счет применения в 
качестве деформирующих элементов роликов уменьшенного 
диаметра.

Постановка и решение задачи. Для чистовой обработки 
стандартных упорных резьб, имеющих ширину впадины, рав-
ную толщине витка резьбы, но при этом и значительную глуби-
ну профиля Н1 = 1,5 В, а также упорных резьб с шагом профиля 
Рв = 20...32 мм, когда более высокие требования к шерохо-
ватости поверхности предъявляются в основном к упорной
стороне профиля резьбы, разработано устройство для обкатыва-
ния самоустанавливающимся игольчатым роликом [1].

Рабочий ролик 10 установлен в прорези сепаратора 2 и 
соприкасается с конической поверхностью опорного ролика 
3, свободно вращающегося на подшипниках 4-6 в головке 7 
(рис. 1, а). Головка имеет цапфы, центр кривизны которых 
проходит внутри впадины обкатываемой резьбы. Этими цап-
фами головка опирается на корпус 8 устройства, имеющий 
пружинящую, часть и индикатор 9 для измерения прогиба 
пружины. Закрепленное в резцедержателе токарного станка 
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устройство подводят к детали и вводят своими роликами во 
впадину резьбы. При этом перемещением верхних салазок 
суппорта поворачивают головку 7 на цапфах, добиваясь па-
раллельности ролика 10, образующей обкатываемой рабочей 
поверхности резьбы детали. Поджимая головку к детали, сжи-
мают пружинящую часть корпуса 8 и создают необходимое 
усилие обкатывания. Рабочий 10 и опорный 3 ролики враща-
ются навстречу друг другу от контакта с вращающейся дета-
лью. При этом усилие обкатывания замкнуто внутри впадины 
резьбы и частично воспринимается упорным подшипником 5 
опорного ролика.

Вследствие разницы диаметров рабочего и опорного ро-
ликов упорная сторона обкатываемой резьбы деформируется 
более интенсивно, что отвечает требованиям к шероховатости 
поверхности упорных резьб. Обработка резьбы завершается 
за 2-3 прохода суппорта. При обкатывании резьб с больши-
ми углами подъема таким устройством плоскость, в которой 
расположены оси рабочего и опорного роликов (в дальнейшем 
будем называть ее плоскостью роликов), поворачивают вокруг 
оси опорного ролика на угол λр (рис. 1, в), в общем случае отли-
чающийся от угла подъема линии витка резьбы λ. Кроме того, 
плоскость роликов приходится смещать относительно осевого 
сечения детали на некоторую величину h, достаточную для об-
разования составляющей силы, поджимающей ролик к кор-
пусу приспособления, иначе ролик будет смещаться в направ-
лении дна впадины обкатываемой резьбы, нарушая процесс 
обкатывания. При этом между плоскостью роликов и образу-
ющей резьбы на среднем диаметре нарезки должен быть со-
здан угол β ≥ 6°.

Смещение h, а также и разворот плоскости роликов на 
угол λр приводят к изменению ширины впадины, искажению 
углов и к появлению кривизны профиля в плоскости роликов. 
Запишем уравнения винтовой поверхности резьбы в системе 
координат xyz (рис. 1, в): x = ρcosφ; y = ρsinφ; z = (ρ – m')tgα + pφ,
где ρ и φ – криволинейные координаты, m' – отрезок, отсекаемый 
образующей винтовой поверхности на оси x; p – параметр
винтового движения (при шаге резьбы, равном Рв), P = Рв / 2π.
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а

 
б в

Рис.1. Конструкция (а) и общий вид (б) устройства, схема расчета 
параметров процесса (в) для обкатывания упорной резьбы с шагом 24 мм
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В системе координат x2y2z2, связанной с плоскостью роли-
ков, уравнения винтовой поверхности запишутся в виде
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Обозначив (α2 – α1) / 2 = γ, после раскрытия матриц получим
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В плоскости роликов y2 = 0, поэтому уравнение сечения 
винтовой поверхности в криволинейных координатах на 
плоскости роликов запишется в виде
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Значение угла φ в уравнении (2) для левой стороны 
впадины резьбы определяется в зависимости от β между плос-
костью роликов и образующей резьбы. Угол β через направ-
ляющие коэффициенты плоскости роликов и образующей 
резьбы выразится

2 2 2 2 2 2
sin ,Al Bm Cn

A B C l m n
+ +

=
+ + + +

 (3)

где A, B, C – коэффициенты направляющего вектора плоско-
сти роликов; l, m, n – направляющие коэффициенты образую-
щей резьбы.

В системе координат x2y2z2 уравнения винтовой поверх-
ности (1) при φ = соnst являются уравнениями ее образующей. 
Направляющие коэффициенты образующей резьбы (l, m, n) 
найдем из уравнений (1) как разность координат двух точек 
образующей при ρ, равном 0 и 1:
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Коэффициенты направляющего вектора плоскости роли-
ков A = 0; B = 1; C = 0. Угол β между плоскостью роликов и 
образующей резьбы определится из выражения

( )sin cos cos sin sin sin cos sin cos sin .p p p= +  (4)

После преобразования уравнения (4) относительно угла 
имеем
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+
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Приравнивая β = –6°, α = α1, найдем значение φ1 из урав-
нения (5) для левой стороны впадины. Подставив значение 
φ = φ1 в уравнение (2) при m' = m1, α = α1 и ρ = Dcp / 2, опред-
елим необходимое смещение h

( )
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Угол φ2 для правой стороны впадины на среднем диаме-
тре резьбы (ρ = Dcp / 2) находится из (2) при m' = m2, α = –α2. 
Коэффициенты m1, m2, q' уравнений (1), определяющие поло-
жение системы координат относительно впадины резьбы, мож-
но выразить через геометрические параметры обкатываемой 
резьбы (рис.1, в).

Полагая m1 = Dн / 2, записываем выражения для m2 и q':

( ) ( )2 1 2 2 1 1 2sin sin cos cos ,
2 2 2
в н вD D Dm r ctg tg r  = − − × − + +    

где  Dв и Dн – внутренний и наружный диаметры обкатываемой 
резьбы; r – радиус впадины резьбы,
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Подставив значения углов φ1 и φ2 в выражение z2 системы 
уравнений (1) и просуммировав полученные значения, найдем 
ширину впадины резьбы в плоскости роликов:
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Углы профиля резьбы в плоскости роликов α', составленные 
касательными к профилю на среднем диаметре и осью x2, 
определяются из уравнений (1) при y2 = 0:
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Значения α'1 и α'2 находятся при подстановке в формулу 
(8) величин α1, m1, –α2, m2. Кривизна винтовой поверхности в 
плоскости роликов в соответствии с [2] имеет вид
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Коэффициенты первой E, F, G и второй L, M, N 
квадратичных форм для архимедовой винтовой поверхности 
определены в [3]:
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Подставив их значения в (9), получим
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Отношение дифференциалов характеризует направление 
касательной к кривой пересечения винтовой поверхности 
плоскостью роликов и определяется уравнением

0.d d∂ ∂
+ =

∂ ∂
 (11)

Определив /∂ ∂  и /∂ ∂  из уравнения (2), получим

( )cos cos sin sin sin cos sin
.

sin cos cos sin sin cos sin
p p p

p p p

pd
d tg

− +
= −

+ +
 (12)

Значения φ определяются из (2) и (5).
В принятой системе координат знак кривизны, рассчитан-

ной по (10) при α = α1 соответствует левой стороне впадины. 
Для правой стороны впадины при подстановке α = –α2 знак, 
полученный из (10), меняется на обратный.

Решая на ЭВМ уравнение (2), с требуемой точностью 
рассчитываем размеры впадины и углы профиля резьбы в 
плоскости роликов, а также радиусы кривизны винтовой 
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поверхности в зоне деформации. При обкатывании резьб с 
малым углом подъема устройство можно не разворачивать.

Полагая 0; 0; 0;p q′ ′= = = = , из (1) получим уравнения
x2 = ρcosφ; y2 = ρsinφ + h; z2 = (ρ = m' )tgα + pφ + htgλ.
Приравнивая y2 = 0 и ρ = Dср / 2, получим на среднем диа-

метре согласно (5) следующее соотношение:
sinφ = sinβ / cosα = – 2h / Dср.
Ширина впадины при параллельном переносе системы ко-

ординат не изменится, т. е. угол профиля из выражения (8) с 
учетом (13) рассчитывается по формуле

.
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Рассчитанные значения углов профиля и размеры впадины 
резьбы в плоскости роликов учитывают при проектировании 
устройств, а по величине кривизны винтовой поверхности 
в зоне деформации определяют возможность обкатывания 
резьбы. Обкатывание упорной стороны профиля резьбы про-
ведено для винтов с шагами 24, 32 и 40 мм игольчатыми ро-
ликами диаметром соответственно 3; 3,5 и 4 мм. Осевая плос-
кость роликов расположена для винтов с шагами 24, 32 и 
40 мм выше осевой плоскости винта соответственно на 6, 12 
и 30 мм. Это позволяет предотвратить движение игольчато-
го ролика во время обкатывания в направлении дна впадины 
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резьбы. Головка с роликами на угол подъема резьбы не повора-
чивается. Угол опорного ролика можно рассчитывать по (14).

Винт электропушки с шагом резьбы 40 мм, изготовленный 
из стали 40Х, подвергался термообработке до твердости 217-
255 НВ. Нажимные винты с шагами 24 и 32 мм изготовлялись 
из улучшенной стали 34ХН1М твердостью 286-321 НВ. Резьба 
перед обкатыванием нарезалась твердосплавными резцами. 
Шероховатость поверхности резьбы перед обкатыванием со-
ответствовала Rz = 20...40 мкм. Обкатывание вместо полиро-
вания шкурками проводилось с погонным усилием на иголь-
чатом ролике 1,40; 1,68; 1,59 кН/мм соответственно для резьб 
с шагами 24, 32, 40 мм при скорости 3 м/мин за три прохо-
да. В результате обкатывания получена интенсивная дефор-
мация поверхности упорной стороны витка по всей глубине 
профиля резьбы. Шероховатость обкатанной поверхности 
Ra = 0,32 мкм.

Твердость металла в поверхностном слое резьбы, имеюще-
го сорбитную структуру, повысилась на 18-20%. Это позволи-
ло снять закалку с резьбового участка винтов токами высокой 
частоты, в результате которой винты изгибало, что дополни-
тельно усиливало износ гаек во время эксплуатации. Общий 
вид устройства для обкатывания винта электропушки пока-
зан на рис. 1, б.
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Проведено аналіз геометричних форм і конструктивних пара-
метрів існуючих полиць плуга, шляхів зниження енергомісткості 
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Постановка проблеми. Якість виконання процесу об-
робітку ґрунту та його енергомісткість суттєво залежать від 
параметрів та режимів роботи ґрунтообробних робочих орга-
нів та механічних властивостей ґрунту. Серед параметрів та 
геометричних форм складових частин плужних корпусів, що 
впливають на якість виконання процесу та його енергетику, 
слід виділити геометричну форму та параметри полиці ґрунто-
обробного робочого органу, оскільки в балансі витрат енергії 
корпусом плуга на неї припадає 30% [7].

Оскільки обробіток ґрунту залишається енергомістким 
процесом, то розвиток ґрунтообробної техніки спрямований 
на розроблення нових або вдосконалення існуючих повер-
хонь полиці корпусу плуга, що сприяє кращому загортанню 
рослинних залишків, покращенню якості обробітку ґрунту за 
рахунок додаткового руйнування суцільності ґрунту в процесі 
транспортування по полиці та зниження енергомісткості в ці-
лому за рахунок вибору форми поверхні полиці, що забезпечує 
мінімум роботи транспортування та деформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що й 
до цього часу не існує адекватного описання взаємодії тран-
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спортуючої поверхні ґрунтообробних робочих органів (полиці 
корпуса плуга) пасивної дії з ґрунтом.

Метою роботи є встановлення недоліків в конструктивних 
і геометричних параметрах існуючих полиць плуга по пошуку 
шляхів розв’язання задач взаємодії полиці корпуса з ґрунтом з 
метою забезпечення якості виконання процесу при мінімаль-
них витратах енергії.

Результати досліджень. При різних типах обробітку 
ґрунту [1] і різних типах ґрунтообробних знарядь [3, 11] глиби-
на коливається в межах до 8 см при поверхневій обробці, 8–16 
для мілкої, 16-24 при звичайному і 24-80 для глибокої оброб-
ки. Результати структурно-агрегатного аналізу показали, що 
різні способи основного обробітку ґрунту по-різному впливали 
на цей показник [9].

Одним з основних завдань плужного обробітку є забез-
печення необхідних змін фізико–механічних властивостей 
ґрунту [2, 5]. Класифікація плугів [11] свідчить про те, що для 
певного типу грунтів, які відрізняються за властивостями вра-
хувуються конструктивні фактори, які впливають на якість 
виконання процесу оранки.

Характеристика (за геометричними розмірами) плугів 
провідних фірм дає такі показники: глибина обробітку – до 
0,45 м, ширина захвату корпуса – 0,30-0,55 м, загальна шири-
на захвату – 0,9–6,6 м, кількість корпусів – 3-12 [8].

Робоча поверхня корпусу плуга поділяється на три части-
ни: леміш, грудину і крило відвалу. Одним з найбільш енерго-
містких елементів є полицева поверхня ґрунтообробного ро-
бочого органу, на неї припадає 30% витрат енергії [6]. Відвал 
приймає на себе підрізаний у вертикальній площині ножем і в 
горизонтальній – лемішем шар, підіймає його, обертає верхнім 
шаром вниз і відкидає його в сторону.

Полиці корпуса плуга по формі їх робочої поверхні поділя-
ються на: циліндричні, культурні, напівгвинтові, гвинтові [1, 
3]. При цьому в цій класифікації всі типи поверхонь мають 
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кривизну одного знаку. Основними параметрами плугів з на-
хиленими твірними є кут постановки лемеха до стінки борозни 
θ, який коливається в діапазоні 37-44° і кут постановки леме-
ха до дна борозни γ, який знаходиться в межах 13-20°. Залеж-
но від ступеня згину крила відвалу, типу поверхні, постановки 
грудини до стінки і дна борозни та формі січення поверхні 
вертикальними площинами. Відвали з нахиленими твірними 
поділяються за цими ознаками на 5 основних типів [4].

Серед розглянутих нижче геометричних і конструктивних 
параметрів полиць плуга були виділені позитивні і негативні 
сторони:

- полиця утворена в передній по ходу частині циліндрич-
ною, а в задній – конусоподібною поверхнями;

- поверхні плуга виконані у вигляді гелікоїда, взаємне пе-
рекриття по фронтальній площині сегментів, що мають різну 
кривизну робочої поверхні: крок гелікоїда робочої поверхні 
першого сегменту відвалу менше кроку гелікоїда робочої по-
верхні наступного сегменту відвалу;

- плуги з кутознімами, де переріз поверхні кутозніма пло-
щинами, перпендикулярними напрямку руху корпусу, вико-
наний у вигляді плавних кривих з опуклістю в бік польового 
обрізу корпусу, при цьому кривизна кожного перетину в зоні 
верхнього обрізу кутозніма менше, ніж у зоні його нижнього 
обрізу;

- полицеві поверхні плуга виконані з верхньої частини, яка 
відхилена від циліндричної поверхні грудини в напрямку стой-
ки, що має перемінну кривизну, при якій величина кута між 
твірними цієї поверхні і повздовжньо-вертикальною площи-
ною на ділянці між нижньою точкою борозного обрізу цієї по-
верхні до верхньої точки обрізу нижньої частини зменшується;

- пластинчаста поверхня корпусу плуга, якій надали об-
тікаючої форми: пластини відвалу закручені навколо своєї по-
вздовжньої осі у бік польового обрізу відвальної поверхні;

- полицева поверхня виконана у вигляді частини поверхні 
відкритого тора, яка утворена гвинтовим обертанням твірної 
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навколо осі, причому нижній і верхній обріз відвальної по-
верхні по всій їх довжині додатково споряджені пластинами 
гвинтової форми і з’єднані з ними, при цьому ширина пластин 
збільшується в напрямку від лемеша до протилежного віднос-
но нього обрізу відвальної поверхні;

- полицева поверхня, складена з двох частин. Ортогональ-
ні перетини поверхні відвалу мають форму Б-подібних кри-
вих з точкою перегину їх у зоні з’єднання нижньої і верхньої 
частин поверхні відвалу, причому нижня частина виконана 
увігнутою, а верхня - випуклою, кривизна кривих якої по ор-
тогональним перетинах збільшується в напрямку від польово-
го обрізу до бороздного, а кожна крива даного перерізу змінна 
із зменшенням її кривизни у напрямку зони з’єднання частин 
поверхні відвалу. Верхня частина має форму частини поверх-
ні похилої циліндра, а нижня частина - форму увігнутої коніч-
ної поверхні;

- поверхня плуга, нижня частина відвалу яких має форму 
подвійного косого циліндроїда і регулює своє положення від-
носно верхньої частини, яка шанірно закріплена на нижній, 
причому вона виконана по формі випуклого косого клина з 
прямолінійною направляючою, розміщеною з боку стійки.

Елементи пласту на стальній поверхні, де реакція з боку 
площини відвалу відхилена на кут, визначений коефіцієнтом 
тертя ґрунту по сталі, переміщаються повільніше, ніж на анти-
фрикційній поверхні, яка за рахунок зменшення тертя змінює 
напрямок і нормальну реакцію на ґрунт.

Великий резерв зниження тягового опору плуга (на 20-
25%) – покриття його лемішно–відвальної поверхні зносос-
тійким і дешевим полімерним матеріалом, коефіцієнт тертя 
ґрунту по якому значно нижче, ніж по металу. Освоєно ви-
робництво пластмасових відвалів, що дозволяють знизити пи-
томий тяговий опір у порівнянні з традиційними на 2,9-12%, 
а погектарний витрата палива – на 6-11%. Однак широке їх 
розповсюдження стримується через поломки під час робо-
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ти на важких кам’янистих ґрунтах і великого зносу (у 4 рази 
швидше металевих) [6]. Більшість західноєвропейських і ві-
тчизняних фірм виготовляють полиці плугів з тришарової або 
із нової спеціальної сталі «Konit» [8].

При проведенні дослідів Н.В. Щучкіним було встановлено, 
що коефіцієнт тертя f при русі ґрунту по полірованій стальній 
поверхні перевищує коефіцієнт тертя f по шліфованій стале-
вій поверхні [10].

Використання синтетичних полімерних матеріалів зменшує 
силу тертя на поверхні корпуса плуга і робочих органів інших 
грунтообробних знарядь. Так, коефіцієнт тертя фторопласту в 
2-2,5 рази, а поліетилену високого тиску на 40% нижче [6,7].

Висновок. Зниження напрямків енергомісткості корпу-
сів плуга необхідно здійснювати за допомогою розроблення 
нових синтетичних полімерних матеріалів, коефіцієнт тертя 
яких нижчий від металевих поверхонь. Крім того використан-
ня таких сучасних матеріалів дає можливість суттєво знизити 
тяговий опір плужних корпусів і при цьому значно покращити 
якість виконання процесу обробки грунту.

Оптимізація геометричної форми складових частин по-
верхонь грунтообробних робочих органів, зокрема полиці, 
забезпечує необхідні зміни напружено-деформованого стану 
грунту.
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Розглянуто існуючі проблеми технологічного забезпечення 
збирання врожаю кукурудзи. Проаналізовано завантаженість ку-
курудзозбиральної техніки в Україні та визначені негативні на-
слідки її збільшення.

Ключові слова: врожай, продуктивність, кукурудзозбиральна
техніка, збирання.

Постановка проблеми. Щороку світове виробництво ку-
курудзи дедалі зростає. Нині ця культура займає одне з про-
відних місць у світовому виробництві сільськогосподарських 
культур. Доволі швидко в світі зростає врожай кукурудзи. Так 
у 2009 році показники врожайності в США та країнах ЄС вже 
перевищували 85 ц/га [7]. В Україні показники врожайності 
на превеликий жаль більш як удвічі нижчі, не дивлячись, що 
наша країна, особливо райони півдня України, за своїми клі-
матичними умовами, як і американський кукурудзяний регі-
он, вельмисприятлива для виробництва кукурудзи. Ці умови 
дають реальну можливість значного підвищення врожайнос-
ті кукурудзи, рентабельності її використовування і загального 
підйому економіки сільського господарства. В Україні посівна 
площа кукурудзи на зерно в 2009 році становила 2,6 млн га, 
а валовий збір зерна склав – 12,5 млн т [6]. Зважаючи на по-
стійно зростаючий попит на відновлювальні джерела енергії – 
такі як біоетанол (який в більшості виробляють із кукурудзи), 
слід очікувати значне збільшення посівних площ та підвищен-
ня валових зборів даної культури. Враховуючи таку тенденцію 
всебічного зростання виробництва кукурудзи в нашій країні, 
виникає питання чим збирати майбутній врожай та яка буде 
продуктивність існуючого парку кукурудзозбиральної техніки?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення 
необхідної кількості збиральних машин і їх складу на основі 
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аналізу витрат коштів на придбання техніки та збитків від 
несвоєчасного збору врожаю запропоновано у роботах [5]. Роз-
раховуючи, що оптимальні строки збирання кукурудзи на зер-
но не повинні перевищувати 7 днів (перебільшення веде до 
неминучих значних втрат), розрахункова кількість необхідної 
Україні кукурудзозбиральної техніки складає 16,5 тис. штук. 
Однак у приведених розрахунках зовсім не приділено уваги 
можливим простоям машин пов’язаними з технічними обслу-
говуваннями та запланованими діагностичними міроприєм-
ствами. На сьогоднішній день темпи спрацьованості існуючого 
парку кукурудзозбиральної техніки на порядок перевищують 
темпи її оновлення. Внаслідок цього значно збільшується се-
зонне навантаження на збиральну техніку в 5...7 разів, розтя-
гуються строки їх експлуатації, що приводить у свою чергу до 
зростання тривалості збирання та приносить щорічні втрати 
врожаю до 650…800 тис. т.

Метою роботи є проведення ґрунтовного аналізу ситуації 
та визначення основних напрямків для подолання зазначених 
негативних явищ.

Результати досліджень. Україна традиційно є однією з 
найбільших кукурудзосіючих держав серед країн СНД. З по-
чатку 90-х років в країні спостерігалось різке зниження ви-
робництва зерна кукурудзи. Ця тенденція зберігається до кін-
ця 90-років. Починаючи з 2000 року кукурудзяний лан нашої 
країни почав стабільно відроджуватись, якщо в 2000 році було 
посіяно всього 1,4 млн га, то в 2009 році цей показник склав 
більше 2,5 млн га. (рис.). За даними Держкомстату України 
в 2009 році посівна площа кукурудзи на зерно становила 
2,64 млн. га, а валовий збір зерна склав – 12,5 млн т, при се-
редній врожайності 50 ц/га [4]. Аналізуючи приведені дані ви-
дно, що посівні площі за останнє десятиріччя зросли майже на 
50%, що пояснюються привабливою ціновою кон’юнктурою – 
середні експортні ціни на кукурудзу перевищують ціни на 
пшеницю. Але посівні площі, як і врожайність кукурудзи за 
багаторічними даними досить нестабільні. Основними при-
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чинами нестабільності виробництва зерна кукурудзи та рівня 
врожайності культури є різке коливання за роками розміру 
посівних площ, значного погіршення матеріально-технічної 
бази господарств, відсутність коштів на придбання сучасної 
збиральної техніки.
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Рис. Динаміка зміни валового збору та врожайності кукурудзи
протягом 1990-2009 рр.

Протягом 1991-2009 років має місце різке непоновлюване 
скорочення кукурудзозбиральної техніки від 15287 в 1991 році 
до 2857 одиниць в 2009 році. Дефіцит у кукурудзозбиральних 
комбайнах призводить до подовжування строків збирання і 
як наслідок, до погіршення якості та кількості валового збору. 
Окрім того, це є фактором стримування нарощування обся-
гів виробництва зерна кукурудзи у відповідності до загально-
української та загальносвітової тенденцій.

Нерівномірним є і розподіл кукурудзозбиральної техніки у 
розрізі регіонів країни. Насамперед варто відзначити, що на-
явність кукурудзозбиральних комбайнів в більшості регіонів 
за останні роки не відповідає розміщенню виробництва ку-
курудзи, деякі області мають в своєму розпорядженні від 5 до 
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12 одиниць збиральної техніки [4]. За даними Держкомстату 
в 2009 році в середньому в державі одним кукурудзозбираль-
ним комбайном збиралось близько 1000 га посівних площ, в 
Миколаївській області – 365 га, АР Крим – понад 600 га, в Во-
линській та Львівській областях понад 1350 га (для порівнян-
ня у 1990 році цей показник складав всього 80 га).

Сезонне навантаження одного кукурудзозбирального ком-
байна перевищує встановлену норму в 5-7 разів (при норма-
тивному показнику для комбайнів – 130 га, для кукурудзяних 
приставок – 150 га). Існуюча кукурудзозбиральна техніка в 
сільськогосподарських підприємствах країни складається, в 
основному (на 75%) з причіпних комбайнів ККП-3, самохід-
них КСКУ-6 та приставок ППК-4, КМД-6, які вже морально 
і фізично застаріли. Парк кукурудзозбиральних комбайнів за 
останні роки катастрофічно скоротився до критичної межі в 
2,8 тис. штук, а сезонне навантаження в більшості випадків 
перевищує 1000 га (табл.).

Таблиця
Динаміка навантаження на один 

кукурудзозбиральний комбайн в Україні

Показники
Роки 2009 до 

1990,%1990 2000 2005 2007 2008 2009

Посівна площа 
кукурудзи, тис. га 1234 1364 1711 2087 2516 2890 234,2

Кількість комбайнів,
тис. штук 15,3 7,9 4,8 3,6 3,2 2,8 18,9

Площа кукурудзи на 
один комбайн, га 80 173 356 580 786 1032 1246,3

Якщо проводити міжнародні порівняння, то показник 
кількості кукурудзозбиральних машин в Україні у розрахунку 
на 1000 га посівних площ у 7…10 разів менше, ніж у розви-
нених країнах. Задіяний парк техніки в державі практично в 
шість разів менший від технологічної потреби. Для вирішення 
такої ситуації, враховуючи всю багатофакторність проблеми 
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вибору техніки та оптимальність строків збирання, на сьогод-
нішній день доцільною є послідовна організація збиральних 
робіт, по мірі дозрівання в різних регіонах країни, починаючи 
з півдня до півночі. В даному напрямку діють крупні аграрні 
формування, наприклад, ТОВ «Агросоюз», ТОВ СП «Нібулон», в 
яких сформовані збиральні загони, в складі яких задіяна су-
часна високопродуктивна збиральна техніка. Але дане управ-
лінське рішення дає змогу збільшити навантаження на один 
комбайн і, отже, покращити економічні показники та при 
цьому зменшити амортизаційний строк використання та за-
гальний ресурс робочездатного стану нової складної техніки.

В умовах нестачі власної збиральної техніки аграрні під-
приємства вимушені йти шляхом її залучення. Але залучення 
послуг обслуговуючих підприємств надто дороге та в кінце-
вому рахунку суттєво впливає на собівартість продукції. На-
приклад (вартість послуг за цінами 2009 року) перегін тракто-
ра здійснюється за розцінками, грн/км: на паливі замовника 
– 3,60; на паливі виконувача – 10,60. Вартість однієї мото-
години роботи трактора на паливі замовника складає в се-
редньому 500 грн., збирання кукурудзи комбайном – 520 грн, 
приставкою 480 грн. Як бачимо, такий напрямок не дозво-
ляє сільськогосподарським підприємствам, яким не вистачає 
фінансових ресурсів на придбання коштовної техніки, отри-
мувати прибуток. В цій ситуації аграрії вимушені купувати 
закордонну збиральну техніку на вторинному ринку, техніка 
іноземного виробництва, що була у використанні на даний час 
складає понад 60% [1].

Для фермерів країн західної Європи придбання техніки, 
що була вже у користуванні, є справою звичною. Ринок потри-
маних комбайнів у США втричі перевищує ринок нових ма-
шин. В аграріїв Англії, Франції, Німеччини на один куплений 
новий кукурудзозбиральний комбайн припадає три-чотири 
використаних. Загалом у країнах Західної Європи з розвине-
ним агросектором на 1000 га припадає у 5-7 разів більше зби-
ральної техніки, ніж в Україні [6,7]. Хоча з економічної точки 
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зору така першість визиває певні сумніви. Достатньо розвине-
ний вторинний ринок збиральної техніки дозволяє зарубіжним 
колегам оптимально комплектувати свій технопарк. Великим 
фермерам вигідно використовувати техніку 3-4 роки, потім 
її продавати і купувати нову, більш удосконалену. Уживану 
техніку купують в основному дрібні господарства, зважаючи 
на її низьку вартість. На вторинний ринок техніки надходять 
трактори із терміном використання 3-5 років та наробітком 
1000-3000 мотогодин, кукурудзозбиральні комбайни з термі-
ном експлуатації 3-5 років та наробітком 400-800 тис. га. Ціна 
на ці машини на 50% нижча, ніж на нові [7]. Але така техні-
ка не завжди пристосована до вітчизняних умов експлуата-
ції та особливостей роботи, крім цього потребує додаткового 
переналагодження і обслуговування. За даними багаторічних 
досліджень, середні втрати зерна при збиранні кукурудзозби-
ральними машинами з наробітком понад 500 тис. га знахо-
дяться на рівні 8-12%. Якщо валовий збір зерна кукурудзи в 
2009 році на Україні склав близько 12,5 млн т, при середній 
врожайності близько 50 ц/га, тоді при мінімальних 8% втра-
тах при машинному збиранні загальні втрати зерна, повинні 
були досягнути 100 тис. т, а їх вартість (згідно приймальної 
ціни 1500-1750 грн/т) відповідно 150-175 млн грн. Практично 
в 2009 році втрати врожаю кукурудзи в Україні повинні були 
бути приблизно рівними врожаю з 200 тис. га її посівів. Тому 
створення правових та економічних умов для випуску вітчиз-
няних кукурудзозбиральних машин, які б могли конкурувати 
по ціні і якості з закордонними аналогами, при цьому задо-
вольняти вищевказані характеристики, повинно бути пріори-
тетним завданням уряду країни.

Висновок. В умовах ринкової економіки аграрним під-
приємствам потрібно шукати шляхи раціонального викорис-
тання збиральної техніки. На попередньому етапі доцільно 
використовувати техніку на міжгосподарській основі та ство-
рювати обслуговуючі підприємства технічного забезпечення, 
а подальшому слід приділяти особливу увагу розробці нової 
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вітчизняної збиральної техніки на основі уніфікації та забез-
печення високої надійності агрегатів і вузлів, як основи ство-
рення конкурентоздатної техніки. Такі заходи сприятимуть 
зростанню рентабельності аграрного виробництва, підвищен-
ня привабливості сільського господарства для інвесторів, а 
отже відродженню аграрного сектора України.
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ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ ЛІКУВАЛЬНО-
ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА 
ОСНОВІ ГІДРОЛІЗАТІВ КРОХМАЛЮ

І.В. Кузнєцова, кандидат технічних наук
Національна академія аграрних наук України

Установлено перспективність отримання концентратів у рід-
кому та сухому стані із овочевими та фруктовими концентрата-
ми та екстрактами лікарських рослин на основі високозцукрених 
гідролізатів крохмалю.

Ключові слова: лікарські рослини, цукровмісні продукти, 
біологічна цінність, цукрознижуюча здатність, високозцукрений 
сироп.

Постановка проблеми. Щорічно у світі зростає кількість 
хворих на серцево-судинну систему, шлунково-кишковий 
тракт, печінку, хвороб обміну речовин, онкологічних, різних 
форм діабету тощо. Це пов’язано із погіршеним станом еколо-
гії, збільшенням стресових ситуацій, а також нераціональним 
харчуванням.

Згідно з проведеним аналізом, експертами Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я встановлено, що здоров’я людини 
переважно залежить від харчування. Раціональне споживан-
ня харчових продуктів сприяє нормальному розвитку дітей, 
подовженню тривалості життя, підвищенню працездатності 
тощо. В Європі сформовано уявлення про раціональне хар-
чування населення, яке ґрунтується на вживанні переважної 
кількості продуктів рослинного походження із заданими біо-
логічними властивостями, свіжих фруктів та овочів, а також 
помірному вмісту у харчовому раціоні жирів, солі та цукру. 
Щорічно у 1,55-1,7 раза на світовому ринку зростають обсяги 
виробництва і споживання харчових продуктів лікувально-
профілактичного призначення, вартість яких складає понад 
60 млрд дол. США [5].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Для покра-
щання здоров’я людини вченими багатьох країн розробляються 

http://visnyk.mnau.edu.ua/



192 Технічні науки

сучасні технології отримання харчових продуктів лікувально-
профілактичного призначення: хліб із добавкою розторопші 
плямистої [4], збори лікувально-профілактичного напряму [3], 
безалкогольні напої із вмістом екстрактів лікарських рослин 
(м’яти, шипшини, елеутерококу, розторопші тощо), глюкозна 
помадка із шипшиною або розторопшею (технологія розробле-
на у ВНДІ крохмалепродуктів), концентрати [2] та ін. Проте, 
на сьогодні, враховуючи складну екологічну ситуацію, необ-
хідно розробити нові продукти лікувально-профілактичного 
призначення на основі натуральних складників.

Метою роботи є створення продукту лікувально-
профілактичного призначення на основі натуральних
складників.

Викладення основного матеріалу. Створення нових 
концентратів лікувально-профілактичного призначення є хо-
рошою основою для їх подальшого використання у харчовій 
промисловості. Основою для виробництва такого концентра-
ту є високозцукрений сироп із глюкозним еквівалентом (ГЕ) 
55-65%. Зазвичай високозцукрений сироп отримують шля-
хом ферментативного гідролізу кукурудзяного крохмалю, що 
дозволяє зберегти харчову цінність цукровмісних продуктів, 
більш повно використовувати крохмаль сировини, отримувати 
сиропи різного вуглеводного складу та уникати утворення про-
дуктів розкладання. Його виробляють на крохмале-патокових 
підприємствах: ВАТ «Дніпровському крохмале-патоковому 
комбінаті», “InterCorn” (Україна) та Мізоцькому крохмале-
патоковому заводі.

Проте, прямий гідроліз крохмалевмісної сировини має 
економічні переваги: виключається багатостадійність вироб-
ництва, скорочуються капітальні та експлуатаційні витрати, 
тощо [2].

Покращення органолептичних властивостей концентрату 
та його біологічно-цінних властивостей (за рахунок збагачення 
пектиновими й ароматичними речовинами, флавоноїдами, ві-
тамінами, натуральними барвними речовинами) досягається 
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введенням у концентрат овочевих і плодово-ягідних напівфа-
брикатів, а також екстрактів лікарських рослин.

Проводили експериментальні дослідження щодо отриман-
ня концентрату із фруктовим напівфабрикатом на основі ви-
сокозцукреного крохмального гідролізату. У високозцукрений 
сироп (ГЕ 54,5%) вводили у різній кількості фруктовий напів-
фабрикат вишневого соку з екстрактом пектину в кількості 
20% до м.ч. гідролізату та уварювали до вмісту сухих речовин 
67-70%. Отримані дані представлено у табл. 1.

Таблиця 1
Основна характеристика концентрату, 
отриманого на основі вишневого соку

№ Співвідношення 
гідролізат:сік Характеристика продукту

1 1:0,4 має високу в’язкість, темний колір завдяки 
розкладанню глюкози під час уварювання

2 1:0,6 має високу в’язкість, кислуватий смак, 
утворився осад пектинових речовин

3 1:0,8 в’язка речовина, темно-червоний колір із 
вишневим ароматом та приємним на смак

4 1:1,0 в’язка речовина, темно-червоний колір із
вишневим ароматом, має тягучу консистенцію

5 1:1,2 важко уварюється, має високу кислотність
та липку консистенцію

Кращі технологічні і органолептичні властивості має про-
дукт, отриманий співвідношенням гідролізат:сік як 1:0,8. Та-
кий продукт є прекрасною основою для виробництва нових 
видів кондитерських та молочнокислих виробів.

Підвищити біологічну цінність продукту можна викорис-
товуючи екстракт розторопші плямистої [4], яка завдяки її 
специфічному складу (вмісту флавоноїдів, вітамінів, мікро- та 
мікроелементів, тощо) сприяє покращанню роботи печінки та 
виявляє цукрознижуючу здатність. Також можна підвищити 
біологічну цінність продукту за рахунок використання екстра-
кту кропу [1], який завдяки вмісту корисних речовин (терпе-
нам, діпентен, проазулен, вітаміни, мікро- та мікроелементи 
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тощо) сприяє покращеній роботі серцево-судинної, видільної, 
кровотворної і травної систем організму. Отримані концен-
трати при співвідношенні продуктів гідролізат:екстракт лі-
карської сировини як 1:0,7 (0,9) та при наступному його ви-
сушуванні можуть використовуватись у виробництві соусів, 
страв швидкого приготування, хлібобулочних виробів тощо.

Використання лікувальної здатності екстрактів лікар-
ських рослин із овочами дозволяє розширити асортимент хар-
чової продукції. Це досягається використанням таких овочів, 
як гарбуз або перець. Отримані сухі концентрати із овочевими 
культурами та екстрактами лікарських рослин на основі гідро-
лізату високозцукреного сиропу можуть бути успішно вико-
ристаними у виробництві майонезів та соусів.

Висновки. Перспективним напрямом у харчовій промис-
ловості є виробництво концентратів із використанням овоче-
вих і фруктових напівфабрикатів та екстрактів лікарських 
рослин на основі високозцукреного гідролізату крохмалю. 
Дані концентрати можуть бути ефективно використаними у 
виробництві інших харчових продуктів: кондитерських та хлі-
бобулочних виробів, безалкогольних та алкогольних напоїв, а 
також при виробництві харчоконцентратів.
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МЕТОДИ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН БЕЗ ЗНЯТТЯ СТРУЖКИ. 

РОЗКОЧУВАННЯ ОТВОРІВ КУЛЬКОЮ.
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Первомайський політехнічний інститут Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Результати досліджень показали, що процес розкочування 
пов’язаний з деформацією поверхневих нерівностей, тому шор-
сткість поверхні після розкочування, знаходиться в безпосеред-
ній залежності від шорсткості поверхні до розкочування.

Ключові слова: обробка деталей, розкочування отворів 
кулькою, деформація.

Постановка проблеми. Визначення очікуваного розміру 
при розкочуванні являє значну трудність, тому найбільший 
ефект для усунення похибок досягається застосуванням опти-
мального натягу.

Аналіз результатів досліджень і публікацій [1-3] по-
казав, що при розкочуванні мають місце залишкові і пружні 
деформації, в результаті чого розмір обробленого отвору вихо-
дить значно меншим, ніж діаметр інструменту, що розкочує.

Невирішена частина проблеми. В процесі розкочування 
найбільшого значення залишкова деформація досягає на вну-
трішній поверхні отвору, якнайменшого – на зовнішній по-
верхні деталі.

Виклад основного матеріалу. Розкочування є методом 
чистової обробки, який виконується за допомогою кульки, 
яка проштовхується через отвір з натягом. Розкочуванням об-
робляються гладкі циліндричні отвори і отвори з фасонним 
поперечним перетином, під час якого мають місце пружні 
деформації. На рисунку 1 наведена схема деформацій та скла-
дові деформацій при розкочуванні [3].

Величини залишкової σ0 і пружньої σy деформації залежать 
від натягу при розкочуванні, матеріалу деталі і жорсткості її 
конструкції.
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Рис.1. Схема деформацій при розкочуванні: d3 – діаметр отвору до 
розкочування; du – діаметр отвору після розкочування; dк – діаметр 
кульки; i – натяг розкочування i = dк – d3; σy – пружня деформація

σy = dк – d3; σ0 – залишкова деформація σ0 = du – d3.

Залежність залишкової деформації від натягу для діапа-
зону натягу, який споживається наближено, має вид прямої, 
що характеризується рівнянням σ0 = mi – b. Розрахункові зна-
чення залишкової деформації і натягу необхідно уточнювати 
на експериментальній партії деталей.

Орієнтовні величини залишкової деформації на зовнішній 
поверхні деталі σ’0 залежно від натягу і товщини стінки отвору 
подано в таблиці 1 [3].

Точність отворів може бути підвищена за допомогою дво- 
або триразового розкочування. При розкочуванні двома куль-
ками рекомендується розподіляти натяг між кульками таким 
чином: на першій – 0,75; на другій – 0,25; при розкочуванні 
трьома кульками: на першій – 0,6, на другій – 0,3 і на третій – 
0,1. Дійсні натяги на другому і подальших переходах фактич-
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но збільшуються за рахунок пружньої деформації на попере-
дньому переході. Підвищенню точності отвору сприяє також 
двократне проштовхування кульки крізь отвір.

Таблиця 1
Залишкові деформації σ’0 на зовнішній поверхні деталі, мм

Матеріал 
деталі

Натяг
imin, мм

σ’0 при товщині стрілки деталі 

30-15 15-10 5

Сталь 0,05-0,07 0,005 0,008 0,015

Чавун 0,06-0,07 0,008 0,015 0,040

Шорсткість поверхні деталі знижується із збільшенням на-
тягу до оптимальних величин. Подальше збільшення натягу 
викликає менш інтенсивне зменшення шорсткості, а в деяких 
випадках і її збільшення.

Інструмент для розкочування.
Для калібрування використовуються сталеві загартовані 

кульки. Вони виконуються цільними або збірними, з одним 
або декількома калібруючими поясочками та можуть бути ви-
готовлені будь-яких розмірів.

Ми пропонуємо на розгляд кулькове розкочування, спро-
ектоване для обробки отвору Ø , оснащене одним
калібруючим поясочком.

Цей інструмент складається з таких основних елементів:
1 – хвостовикового облямовування з конусом Морзе № 5;
2 – корпуса розкочування, до якого під засобом стандарт-

них кріпильних елементів приєднують облямовування;
3 – конуса, який має посадочні місця під кульки;
4 – 8-ми пружин, призначених для створення зусилля роз-

кочування;
5 – гайки, призначеної для регулювання зусилля роз-

кочування.
6 – сепаратора, в якому розміщується 7 кульок, які

виконують процес обробки.
Принцип роботи інструменту полягає у тому, що разом з 

поступальним рухом розкочуванню передається обертання на-
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вколо власної осі. Після закінчення циклу обробки інструмент 
виводиться з робочої зони таким же чином, як і вводився.

На підприємствах Південного регіону за допомогою мето-
ду накочування оброблялись внутрішні поверхні деталей «Ша-
тун» і «Втулка». Застосовували спеціально спроектоване роз-
кочування для обробки отвору діаметром 115 + 0,005 мм та
45 + 0,004 мм.

Застосування даного розкочування дозволило одержати 
шорсткість поверхні Ra 0,63 мкм і збільшити твердість по-
верхні на 5%. Економічний ефект від даного виду обробки в 
порівнянні з традиційними видами складає – 8-12%. Ущіль-
нення поверхневого шару оброблюваної деталі при середній 
величині натягу складає 14-17%.

Рис.2. Схема визначення довжини розкочування: 1 – положення 
облямовування на початку розкочування; 2 – положення облямовування в 
кінці розкочування; Lв – довжина вдавлювання; L0 – довжина отвору; Ln – 

довжина перебігу; L - розрахункова довжина розкочування.

Методика технологічних розрахунків.
При рішенні задач по розкочуванню отворів у виробничих 

умовах точність отвору після остаточної обробки dumax, dumin і 
чистота його поверхні Hср.вир. задаються кресленням.

Визначенню підлягають розміри отвору dumax, dumin, чисто-
та поверхні розкочування Hср.вир., натяг розкочуванню imax, imin і 
діаметр інструменту, що розкочує dк.

Величину imax визначають з урахуванням особливостей 
конструкції деталі; якнайменший натяг imin визначають за 
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найбільшим imax і за допуском на розмір отвору, одержаному 
на попередньому розкочуванню технологічному переході δ3: 
imin = imax – δ3.

Для отримання добрих результатів по точності обробки і 
чистоті поверхні необхідний отвір під розкочування обробля-
ти не нижче за Н8-Н10 класи точності і 5-6-го класів чистоти.

Знаходячи значення σ0max = mimax – b. Решта величин визна-
чається в результаті підрахунку: d3min = dumin – σ0max ; d = d3min = imax.

За наведеною методикою може бути зроблено розрахунок 
технологічних параметрів для розкочування пробної партії 
деталей, при обробці якої слід виробити остаточне уточнення 
всіх розрахункових величин.

Швидкість розкочування Us рекомендується в межах 5-
8 м/хв., проте у разі потреби вона може бути значно підвищена.

Як мастило при розкочуванні для чавуну застосовується 
гас, а для сталі і бронзи – мастило.

Основний час при розкочуванні визначається за формулою:
t0 = L / 1000Us хв.,

де L – розрахункова довжина розкочування, яка повинна 
враховувати довжини вдавлювання і перебігу.

Висновок. При розкочуванні отворів кулькою за раху-
нок пластичної деформації відбувається збільшення діаметру 
отвору, підвищується шорстість поверхні і точність обробки, 
що дає змогу значно покращити мікротвердість поверхні. 
Шорсткість поверхні отворів завдяки розкочуванню зменшу-
ється на 30-35%.
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АННОТАЦИИ

Е.В. Шебанина. В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕЕ – 
ЗА ЛИЗИНГОМ.

Освещены значимость и преимущества лизинговых операций, их раз-
витие в Николаевской области (в разрезе её административных районов). 
Выявлены существующие ныне недостатки и внесен комплекс конкрет-
ных предложений по улучшению состояния дел в этой сфере.

Н.П. Сахацкий, С.Н. Судомыр. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИЕЙ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.

В статье рассматриваются методологические подходы к формиро-
ванию системы управления активизацией деятельности предпринима-
тельских структур. Акцент сделан на организационное взаимодействие 
и гармонизацию целевой направленности субъектов макро- и микроэко-
номических уровней управления; системно-комплексный подход относи-
тельно обеспечения развития активизационной деятельности субъектов 
ведения хозяйства.

В.И. Гавриш. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИ-
КОВ ЭНЕРГИИ В АГРОБИЗНЕСЕ УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Проанализировано состояние использования альтернативных ис-
точников энергии. Приведены рекомендации по стимулированию про-
изводства жидких моторных биотоплив. Предложены организационно-
экономические мероприятия для привлечения инвестиций в создание 
биогазовых энергетических комплексов.

В.П. Клочан, Н.И. Костаневич. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 
НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

В статье на материалах сельскохозяйственных предприятий Нико-
лаевского района Николаевской области проведён анализ структуры ка-
питала и определено её влияние на финансовое состояние предприятия.

Л.П. Марчук. РОЛЬ МАРКЕТИНГА В УСКОРЕНИИ ТРАНСФЕРА
ИННОВАЦИЙ.

Рассмотрены некоторые методологические аспекты исследования 
рынка инноваций. Освещены современные методы маркетинговой дея-
тельности, которые активизируют процесс реализации новейших техно-
логий и инновационной продукции.

В.С. Кушнирук. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ 
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕДЕНИЯ СА-
ДОВОДСТВА.

В статье научно обоснованы концептуальные подходы к внедрению 
инновационно-инвестиционных технологий выращивания конкуренто-
способных и высокопроизводительных плодовых и ягодных насаждений в 
условиях южного региона. Предложена стратегия развития эффективного 
ведения садоводства через оценку садоводческими предприятиями 
экономического потенциала разных систем ведения садоводства.
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Т.В. Порудеева. ЗЕМЛЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ИНТЕНСИ-
ФИКАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ.

Выявлена мировая положительная тенденция зависимости размера 
землепользования от землеобеспеченности и отрицательная – уровня ин-
тенсивности использование пашни от площади землепользования.

И.Б. Золотых. МАРКЕТИНГОВАЯ СИСТЕМА СБЫТА МОЛОЧНОЕ 
ПРОДУКЦИИ.

В статье рассматривается развитие и значение маркетинговой си-
стемы предприятий молочной промышленности: улучшение их сбытовой 
деятельности и обеспечения расширенного воспроизводства.

И.Г. Крылова, Л.С. Кравчук. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ.

Проведен анализ основных государственных социальных стандартов 
Украины в сфере оплаты труда. Определены их отличия от европейских 
показателей.

Г.В. Осовская, Т.А. Гуренко. КОНТРОЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ В УПРАВ-
ЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СТРУКТУР.

В статье раскрыт методологический подход к формированию резуль-
тативной системы контроля в менеджменте. Доказана необходимость по-
строения системы контроля на новой парадигме обоснования целевой на-
правленности контрольной функции.

А.С. Мохненко. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ.

Исследована особенность финансового менеджмента фермерских 
хозяйств, определены основные источники финансирования фермерских 
хозяйств.

М.В. Пивторак. ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Исследованы основные аспекты анализа деловой активности пред-

приятия. Акцентировано внимание на основных вопросах методики дело-
вой активности. Проанализирована деловая активность промышленного 
предприятия, определены резервы и направления их роста. На основе 
обобщений и авторских расчетов сформулированы выводы и практические 
рекомендации относительно оценки деловой активности предприятия.

Е.В. Лазарева. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ.

В статье исследованы теоретико-методологические аспекты форми-
рования конкурентных преимуществ агропредприятий. Обоснованы про-
блемы развития конкурентоспособности аграрного сектора, проанализи-
рованы причины их возникновения и исследованы основные аргументы, 
которые определяют конкурентоспособность агропредприятий.

М.А. Домаскина. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ СПЕЦИАЛИ-
ЗАЦИИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ.
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Рассмотрены основные проблемы нарушения системы специализа-
ции, которая была создана в стране. Исследованы основные факторы, 
которые влияют на формирование специализации фермерских хозяйств и 
возможные пути их дальнейшего развития.

А.Г. Максименко. ПОТРЕБНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ЛИЗИНГЕ.

В статье рассмотрена сущность лизинга и его роль в развитии сель-
скохозяйственных предприятий. Рассмотрены отличия понятий лизинга 
и финансового лизинга. Также приняты во внимание основные проблемы 
материально-технического состояния сельскохозяйственных предприя-
тий и проанализирована возможность лизинга помочь сельхозпроизводи-
телям в их деятельности.

И.Ю. Мельников. РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫМИ РЕ-
ЗЕРВАМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАНЫ.

Рассмотрены направления формирования политики управления зо-
лотовалютными резервами Украины и задачи Национального банка по 
оптимизации структуры золотовалютных резервов, стабилизации курса 
гривни и укреплению финансовой устойчивости страны.

А.В. Коваленко. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕСАМИ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ.

Рассмотрены современные организационные формы управления аг-
ропромышленной интеграции и кооперации, выявлены их преимущества 
для дальнейшего эффективного развития аграрной сферы экономики.

Т.И. Лункина. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОД-
СТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ NO – TILL 
ТЕХНОЛОГИИ.

Повышение экономической эффективности аграрных предприятий 
на основе снижения расходов на производство сельскохозяйственной 
продукции и повышение урожайности является основой функционирова-
ния любого хозяйствующего субъекта. На примере аграрных предприятий 
Николаевской области предложена наиболее экономная технология воз-
делывания почвы – No – till.

А.В. Радова. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ.

В статье раскрыты проблемы развития сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов. Особое внимание уделено анализу их груп-
пам по размеру сельскохозяйственных угодий и определению его влияния 
на основные показатели производственно-хозяйственной деятельности.

Т.М. Мельник. ПРОБЛЕМЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕ-
ШНЕЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ.

В статье рассматриваются изменения в инструментах тарифного ре-
гулирования в связи со вступлением Украины в ВТО. Осуществлена оцен-
ка степени либерализации торговли, в том числе сельскохозяйственной 
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и промышленной продукцией. Рассмотрены защитные меры и выявлены 
недостатки тарифного регулирования в отношении отдельных товарных 
групп.

С.Г. Черный, С.Н. Оглоблина, А.М. Коваленко. ИЗМЕНЕНИЕ ВЕТРО-
СТОЙКОСТИ ПОЧВ СТЕПИ УКРАИНЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ.

Определено влияние разных способов обработки почвы на комко-
ватость поверхностного слоя и ветроустойчивость черноземов южных и 
тёмно-каштановых почв.

А.В. Дудник. КОНЦЕПЦИЯ ПРИРОДНОЙ ЦИКЛИКИ И ПРОБЛЕМА 
«ГЛОБАЛЬНОГО» ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА.

В статье приведены результаты исследований циклических измене-
ний климата – чередования прохладно-влажных и тепло-сухих периодов. 
Установлено, что прохладно-влажная фаза климата векового масштаба, 
которая началась в 1978-1979 гг., закончилась в 2005-2007 гг. Современ-
ная тепло-сухая фаза, также векового масштаба, началась в период 2005-
2007 гг. Ее максимум придется на время 2011-2015 гг., а окончание – на 
2025-2028 гг.

М.Е. Сердюк. ОЦЕНКА ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА ПЛОДОВ СЛИВЫ ПРИ
ХРАНЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИОКСИДАНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ.

Установлено, что обработка антиоксидантной композицией АКР-Л 
способствует повышению лежкости плодов сливы сорта Волошка с макси-
мальным сохранением их качества.

О.П. Присс, В.Ф. Жукова. ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ АНТИОКСИДАН-
ТОВ НА ДИНАМИКУ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА В ПЛОДАХ ТОМА-
ТА ПРИ ХРАНЕНИИ.

Исследована динамика малонового диальдегида в плодах томата 
при хранении с использованием препаратов антиоксидантного действия. 
Установлено, что обработка антиоксидантными препаратами Х+Д+Гл и 
ХР+Д+Л вместе с искусственным холодом позволяет ингибировать нега-
тивное влияние агрессивных продуктов перекисного окисления липидов, 
что способствует повышению адаптационных возможностей плодов тома-
та и увеличению срока их хранения.

Б.И. Бутаков. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 
ОБКАТЫВАНИЯ ИГОЛЬЧАТЫМИ РОЛИКАМИ УПОРНЫХ РЕЗЬБ.

В статье представлен способ обкатывания роликами сложных по-
верхностей, который обеспечивает высокое качество обкатанной поверх-
ности за счет оптимизации режимов обкатывания с помощью конструк-
тивных решений при разработке обкатного устройства.

В.П. Ковбаса, В.П. Курка, К.Н. Думенко. ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ, СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ КОРПУСОВ 
ПЛУГОВ.

Проведен анализ геометрических форм и конструктивных параме-
тров существующих отвалов плуга, путей снижения энергоемкости про-
цесса транспортировки почвы отвалом.
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О.В. Бондаренко. СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ УБОРКИ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ.

Рассмотрены существующие проблемы технологического обеспече-
ния уборки урожая кукурузы. Проанализирована загруженность кукуру-
зоуборочной техники в Украине и определены негативные последствия 
ее увеличения.

И.В. Кузнецова. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГИДРОЛИЗАТОВ 
КРАХМАЛА.

Установлена перспективность получения концентратов в жидком и 
сухом состоянии с овощными и фруктовыми концентратами и экстракта-
ми лекарственных растений на основе высокоосахаренных гидролизатов 
крахмала.

В.А. Гайворонский, А.В. Нерубащенко. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДЕТА-
ЛЕЙ МАШИН БЕЗ СНЯТИЯ СТРУЖКИ. РАСКАТЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ 
ШАРИКОМ.

Результаты исследований показали, что процесс раскатывания свя-
зан с деформацией поверхностных неровностей, поэтому шероховатость 
поверхности после раскатывания находится в непосредственной зависи-
мости от шероховатости поверхности до раскатывания.
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ABSTRACTS
O.V. Shebanina. LEASING IS THE FUTURE OF THE AGRARIAN 

SECTOR OF ECONOMICS.
The article covers the issues of importance and advantages of leasing, its 

development in Mykolaiv oblast (in the context of its administrative districts).
It also identi es current disadvantages and suggests a complex of speci c 
measures aimed at improvement of the given  eld of study.

N.P. Sahatsky, S.N. Sudomyr. METHODOLOGY OF A PRODUCTIVE 
CONTROL SYSTEM FORMATION BY MEANS OF ACTIVIZATION OF 
MANAGEMENT SUBJECTS.

In the article the methodological approaches to forming of control system 
activity of activation of enterprise structures are examined. An accent is done 
on: organizational cooperation and harmonization of having a special purpose 
orientation of subjects macro and miсro-economicаl levels of management; 
system complex approach in relation to providing of development activity of 
activation of subjects of manage.

V.I. Havrysh. USING OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN 
AGRICULTURE: STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS.

The state of the use of the alternative energy resources has been 
analyzed. The recommendations for liquid bio fuel producing stimulation have 
been given. The organization and economical measures to attract investment 
for biogas energy complexes have been suggested.

V.P. Klochan, N.I. Kostanevich. INFLUENCE OF CAPITAL STRUCTURE 
ON FINANCIAL STANDING OF THE ENTERPRISE.

In the article the analysis of capital structure of the enterprises located 
in Nikolaev district Nikolaev oblast was carried out and its in uence on the 
 nancial condition of the enterprises was determined.

L.P. Marchuk. A MARKETING ROLE IS IN THE ACCELERATION OF 
TRANSFER OF INNOVATIONS.

Some methodical aspects of market innovations research are considered. 
The modern methods of marketing activity, which activate the process of 
realization of the newest technologies and innovative products, are re ected.

V.S. Kushniruk. CONCEPTUAL APPROACHES TO INTRODUCTION 
OF INNOVATIVE-INVESTMENT TECHNOLOGIES OF GARDENING 
CONDUCTING.

In article conceptual approaches to introduction of is innovative-
investment technologies of cultivation of competitive and high-ef ciency fruit 
and berry crops in conditions of southern region are scienti cally proved. 
The strategy of development of effective conducting gardening through 
an estimation the gardening enterprises of economic potential of different 
systems of gardening conducting gardening is offered.

T.V. Porudeeva. LAND SUPPLY AS FACTOR OF INTENSIFICATION 
AND OPTIMIZATION OF FARMING LAND-USE.

The article discovered a positive world-wide tendency of dependence 
of the degree of land-use upon land supply and a negative tendency of 
dependence of the land-use intensity upon the area of land-use.
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I.B. Zolotykh. MARKETING SYSTEM OF DIARY PRODUCTION 
DISTRIBUTION.

The article examines development and value of the marketing system 
of enterprises of dairy industry, i.e. improvement of their sales activity and 
providing of the extended reproduction.

I.G. Krylova, L.S. Kravchuk. STATE SOCIAL STANDARDS IN THE FIELD 
OF INCOMES OF UKRAINE’S POPULATION.

The analysis of basic state social standards of Ukraine in the  eld of 
payment of labour was conducted. Their differences from the European 
indexes were established.

G.V. Osovskaja, T.A. Gurenko. CONTROL FUNCTION IN STRATEGIC 
DEVELOPMENT MANAGEMENT OF ENTERPRISE STRUCTURES.

In article the methodological approach to formation of the productive 
monitoring system in management is opened. Necessity of construction of 
the monitoring system on a new paradigm of a substantiation of a target 
orientation of control function is proved.

A.S. Mokhnenko. FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT AND 
BASIC SOURCES OF FARMS.

The feature of  nancial management of farms is investigated, basic 
sources of farms are revealed.

M.V. Pivtorak. ESTIMATION OF BUSINESS ACTIVITY OF 
ENTERPRISES.

In the article the main problems of analysis of business activity of 
enterprises are researched. The main attention is paid to the basic moments 
of the methodology of the business activity of the enterprises.

Business activity of enterprise has been analyzed, reserves has been 
found and tendency of their increasing has been described.

The conclusions and practical recommendations as for estimation of 
enterprise’s activity have been formed on the basis of author’s calculations.

O.V. Lazareva. PECULIARITIES OF FORMING COMPETITIVE 
ADVANTAGES OF AGROCULTURAL ENTERPRISES.

In this article theoretical and methodological bases of forming competitive 
advantages of agricultural enterprises were investigated. The problems of the 
development of competitiveness of agricultural sector were substantiated, the 
reasons of their origin were analyzed and the main arguments that de ne the 
competitiveness of agricultural enterprises were investigated.

M.A. Domaskina. MAJOR PROBLEMS AND FACTORS OF FARMS’ 
SPECIALIZATION.

The article explores the essence of the concept "specialization". The 
main problems of violations of specialization, which were established in the 
country, are taken into consideration. The basic factors that have in uence 
on formation of specialized farms and ways of their further development were 
investigated.

A.G. Maksymenko. REQUIREMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
IN LEASING.

Leasing essence and its role in development of agricultural enterprises is 
considered in the article. The differences of concepts of leasing and  nancial 
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leasing are considered. The basic problems of the logistical condition of 
agricultural enterprises are also taken into consideration and leasing possibility 
to help to the agricultural producers in their activity is analyzed in the article. 

I.Y. Melnikov. ROLE OF THE GOLDEN-MONETARY RESERVES’ 
MANAGING AND ITS INFLUENCE ON THE FINANCIAL STABILITY
OF THE STATE.

The trends of the policy of managing on Ukraine’s golden-monetary 
reserves forming and the goals of the National Bank in optimization of the 
golden-monetary reserves, stabilization of hryvna course and  nancial 
stability of the state consolidation.

A.V. Kovalenko. ORGANIZATIONAL FORMS OF COOPERATION AND 
INTEGRATION PROCESS MANAGING IN MODERN ECONOMY.

The article deals with the modern forms of agro-industrial integration and 
cooperation managing. Their advantages for the further effective development 
of the agrarian economic sphere are revealed.

T.I. Lunkina. EFFICIENCY OF PRODUCTION OF AGRICULTURAL 
OUTPUT INTENSIFICATION BASED NO TILL TECHNOLOGIES.

An increase of economic ef ciency of agrarian enterprises based on 
the cost of the production of agricultural output decline and increase of the 
productivity is basis of functioning of any managing subject. On the example of 
agrarian enterprises of the Mykolaiv province was offered the most economical 
technology of soil cultivation which is No – till technology.

O.V. Radowa. SPECIALIZATION AND ITS INFLUENCE ON THE 
RESULTS OF THE AGRICULTURAL COOPERATIVE JOINTS ACTIVITY.

The problem of agricultural cooperatives development was described in 
the article. We paid attention to the analysis of their joints according to the 
size of the agricultural lands and determining of their in uence on the main 
indicators of the production activity.

T.M. Melnik. ISSUES OF TARIFF REGULATION OF FOREIGN 
COMMERCE OF UKRAINE.

The author examines changes in the tools of tariff regulation connected 
with Ukraine’s entering WTO. The article evaluates the level of liberalization 
of trade including by means of agro-industrial products. It also researches 
protective measures and indenti es  aws of tariff regulation in regard to 
speci c trade groups.

S.G. Chornyy, S.N. Ogloblina, A.M. Kovalenko. THE CHANGES OF
WIND STABILITY STEPPE UKRAINE SOIL UNDER BASIC TILLING.

The in uence of basic tillage of black soil and dark-chestnut soil on 
the percentage of aggregates larger than 1 millimeter in diameter and wind 
stability was determined.

А.V. Dudnik. CONCEPTION OF NATURAL СIСLIС AND PROBLEM OF 
«GLOBAL» RISE IN TEMPERATURE OF CLIMATE.

In the article the results of researches on the study of cyclic changes of 
climate as alternations of coolly moist and warmly dry periods are brought. It 
is set that coolly moist phase of climate of age-old scale, that began in 1978-
1979 years and  nished in 2005-2007 years. Modern warmly dry phase also 
of age-old scale, began in the period of 2005-2007 years. Its maximum will 
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drop on the time of 2011-2015 years, and its completion will drop on 2025-
2028 years.

M.E. Serduk. EVALUATION OF COMMERCIAL QUALITY OF PLUM 
FRUIT WITH ANTIOXIDANT COMPOSITIONS PRETREATMENT DURING 
STORAGE.

It was found that pretreatment by antioxidant composition AKR-L enhances 
term storage of fruits plum Voloshka with maximum preservation of their 
quality.

O.P. Priss, V.F. Zhukova. INFLUENCING EXOGENOUS ANTIOXIDANTS 
ON MALONDIALDEHYDE DYNAMICS OF THE TOMATO FRUIT DURING 
STORAGE.

The dynamics of malon dialdehyde of tomato during the preservation with 
antioxidant preparations use is explored. It is de ned, that the treatment by 
antioxidant preparations with the cooling allows to inhibit the negative impact 
of aggressive lipid peroxidation products, that enables adaptive capabilities of 
tomato fruit and increased the duration of their storage.

B.I. Butakov. RESEARCH AND DEVELOPMENT TECHNOLOGY OF 
ROLLING-OFF NEEDLE-SHAPED ROLLERS OF PERSISTENT SCREW-
THREAD.

The method of rolling-off of dif cult surfaces rollers is presented in the 
article, which provides high quality of rolling surface due to optimization of the 
modes of rolling-off by structural decisions at development of rolling device.

V.P. Kovbasa, V.P. Kurka, K.M. Dumenko. JUSTIFICATION OF 
RESEARCH AREAS ENERGY INTENSITY DROP OF BODY PLOUGHS.

The article deals with the analysis of geometric shapes and design 
parameters of existing mouldboards of ploughs, ways of drop in labour 
coef cient for transportation process of land by the instrumentality of 
mouldboard.

O.V. Bondarenko. STATE OF TECHNOLOGICAL PROVIDING OF 
HARVESTING CORN.

The existent problems of the technological providing of harvesting corn 
are considered. The work-load of technique is analyzed for collection of corn in 
Ukraine and the negative consequences of its increase are certain.

І.В. Kuznestcova. PRODUCTION OF TREATING AND PREVENTING 
COMMODITIES BASED ON STARCH HYDROLYSITES STARCH SETTING.

The perspective of receipt of concentrates in the liquid and dry state with 
vegetable and fruit concentrates and extracts of medical plants on the basis 
of highly sugared hydrolysites starch is set.

V.A. Gayvoronskiy, A.V. Nerubaschenko. METHODS OF DETAILS 
OF MACHINES TREATMENT WITHOUT THE REMOVAL OF SHAVING. 
PINNING-OUT OF OPENINGS A MARBLE.

The results of researches showed that the process of pinning-out is 
related to deformation of surface irregularities, that is why roughness of 
surface after a pinning-out is in direct dependence on the roughness of 
surface to the pinning-out.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимо-

гам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка про-
блеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які опирається автор, виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулюван-
ня цілей статті (постановка завдання); виклад основного матері-
алу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розві-
док у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний варі-
ант на дискеті 3,5”, CD-ROM або електроною поштою. Обов’язково 
подається: рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомос-
ті про автора.

Обсяг статті – до 6 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word версії не ніжче версії 7.0. Шрифт статті – Times 
New Roman Cyr, через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. 
При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: “Дослідження 
питання…”, “Деякі питання…”, “Проблеми…”, Шляхи…”, в яких не 
відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: “Досліджено…”, 
“Розглянуто…”, “Установлено…” (наприклад, “Досліджено гене-
тичні мінливості… Отримано задовільні результати…”)

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводи-
ти після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), 
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, 
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 
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(наприклад, [4, 8,]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань, 
таких як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000, – С.54) 
(ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело 
і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за 
допомогою функції “Створити рисунок”, а не виконувати рису-
нок поверх тексту. Написи на рисунках виконувати засобами 
Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в 
них необхідні виправлення.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище).

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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