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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

УДК 631.173:346.548

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА МИКОЛАЇВСЬКОГО 

РАЙОНУ ВИМАГАЄ ПОКРАЩЕННЯ

І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
І.Д. Бурковський, кандидат технічних наук, доцент
М.І. Кареба, кандидат економічних наук, доцент
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Проаналізовано динаміку наявності основних видів технічних за-
собів в сільськогосподарських підприємствах Миколаївської облас-
ті. Виявлено існуючі недоліки. Розглянуто проблеми, які мають нині 
місце у розвитку сільськогосподарського машинобудування, форму-
ванні належної системи машин та впровадженні новітніх технологій 
вирощування аграрної продукції. Висвітлено досвід розвинених країн 
світу та комплекс заходів щодо покращення технічного забезпечення 
і обслуговування вітчизняних сільгосппідприємств та зміцнення ви-
користовуваних нині на селі технологій.

Ключові слова: техніка, технології, забезпечення, виробництво, 
сільськогосподарські підприємства, машинобудування, трактори, 
комбайни, система машин, комплекс заходів, обслуговування.

Ефективний розвиток аграрної сфери АПК кожного регіону 
нашої країни, у т.ч. і Миколаївської області, практично немож-
ливий без її відповідного техніко-технологічного забезпечен-
ня. На жаль, наявних у сільськогосподарських підприємствах 
технічних засобів нині гостро не вистачає. Значна їх части-
на знаходиться у застарілому стані і є фізично та морально
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зношеною. До того ж у більшості аграрних формувань застосо-
вуються досить недосконалі технології вирощування сільсько-
господарських культур і утримання худоби та птиці. Звичайно 
ж, все це негативно відображається на розвитку сільського 
господарства і фінансовому стані цієї сфери АПК.

Проблема техніко-технологічного забезпечення аграрної 
сфери економіки нашої країни досліджується в наукових пра-
цях цілої низки вчених, серед яких: В.Г. Андрійчук, Я.К. Біло-
усько, В.Г. Більський, М.І. Кісіль, П.О. Мосіюк, Г.І. Мостовий, 
Г.М. Підлесецький, П.Т. Саблук, В.С. Шебанін та ін. Проте не-
обхідно визнати, що деякі пов'язані з нею питання поки що 
залишаються не до кінця вивченими і тому потребують по-
дальшого дослідження.

Метою статті є розгляд динаміки наявних у Микола-
ївській області основних видів технічних засобів, виявлен-
ня існуючих тут недоліків та проблем, а також визначення
комплексу дійових заходів, спрямованих на покращення 
техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств.

Слід вказати, що кількість наявних у сільськогосподар-
ських формуваннях практично всіх технічних засобів остан-
німи роками поступово скорочується. Як показали проведені 
нами дослідження, зменшення кількості техніки має місце 
практично у всіх областях нашої країни. Інформацію про ди-
наміку кількості основних видів технічних засобів на Микола-
ївщині зосереджено в табл.1.

Як бачимо, майже по всіх наведених у вказаній таблиці 
видах технічних засобів в динаміці по роках спостерігалася 
поступова тенденція до скорочення їх кількості (винятком є 
лише картоплезбиральні комбайни, чисельність яких колива-
лася). При цьому найбільше зменшення у 2010 р. проти 1996 
р. склалося по установках та агрегатах для доїння корів (у 
12,5 раза), бурякозбиральних машинах (у 7 разів) та кукуру-
дзозбиральних комбайнах (у 4,5 раза). На жаль, скорочення 
кількості мало місце і по таких провідних видах технічних за-
собів, як трактори та зернозбиральні комбайни (2,6 раза).
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Таблиця 1
Наявність сільськогосподарської техніки 
в аграрних підприємствах Миколаївської 

області (станом на кінець року)*

Види техніки
Роки 2010 р. 

у% до 
1996 р.1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Трактори:
а) всього, тис. шт. 17,1 11,7 8,2 7,8 7,5 7,1 6,9 6,5 38,0
б) в розрахунку на 
1000 га ріллі, шт. 10 9 8 8 7 7 7 6 60,0
Зернозбиральні 
комбайни, шт.:
а) всього 3527 2516 1783 1697 1646 1568 1491 1345 38,1
б) в розрахунку 
на 1000 га площі 
зернових культур 
(без кукурудзи) 6 4 2 2 2 2 2 2 33,3
Кукурудзозбиральні 
комбайни, шт. 568 379 228 198 176 140 125 105 18,5
Бурякозбиральні 
машини, шт. 525 319 191 173 146 114 93 75 14,3
Картоплезбиральні 
комбайни, шт. 18 15 4 4 5 11 9 3 16,7
Установки та 
агрегати для 
доїння корів, шт. 1994 836 224 185 156 146 138 160 8,0

* За даними статистичних збірників «Сільське господарство Миколаївщини»

Поглиблюючи дослідження, розглянемо, як розподілялися 
трактори і зернозбиральні комбайни Миколаївщини у 2000 р., 
2005 р., 2009 р. і 2010 р. по її адміністративних районах (табл. 2).

Із наведених у вказаній таблиці даних видно, що най-
більшу кількість тракторів мали: у 2000 р. – Жовтневий, Ба-
штанський і Первомайський райони, у 2005 р. – Жовтневий, 
Первомайський і Снігурівський, у 2009 р. і 2010 р. – Перво-
майський, Баштанський і Миколаївський, а найменшу, напри-
клад у 2009 р. і 2010 р. – Врадіївський. По зернозбиральних 
комбайнах провідні позиції займали: у 2000 р. – Очаківський, 
Баштанський і Казанківський райони, у 2005 р. – Березне-
гуватський, Первомайський і Снігурівський, у 2010 р. – Бе-
резнегуватський, Арбузинський Миколаївський, Новобузький. 
Тобто стан справ із розподілом технічних засобів по районах 
Миколаївщини в різні роки був неоднаковим. В деякі роки
попереду є одні райони, в другі – інші.
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Найбільші негативні зміни у кількості як тракторів, так 
і зернозбиральних комбайнів склалися у Врадіївському ра-
йоні. Найкращий же стан справ у цьому плані мав місце: по 
тракторах – у Березнегуватському і Новобузькому районах; 
по зернозбиральних комбайнах – в Арбузинському. Сучасний 
стан технічної бази аграрного сектора АПК Миколаївщини, по
суті, є кризовим.

За дослідженнями М.В. Калінчик, М.Б. Калінчик, у розра-
хунку на 1000 га ріллі підприємств зони Степу, до якої нале-
жить і Миколаївська область, потреба в техніці становитиме 
16 тракторів [1]. А це означає, що їх кількість потрібно поміт-
но збільшити. Водночас доцільно попіклуватися і про те, щоб 
вони були забезпечені відповідними сільськогосподарськими 
машинами та агрегатами. Звичайно ж, для цього потрібні зна-
чні фінансові ресурси. 

Технічне переоснащення аграрних підприємств має від-
повідати сучасним вимогам сільськогосподарського вироб-
ництва: дотриманню оптимальних термінів та високої якості 
виконання технологічних операцій; нормам застосування ма-
теріалів і енерговитрат на виконання робіт; оптимальним па-
раметрам навантаження на грунт; запобіганню забруднення 
навколишнього середовища; створенню нормальних умов 
праці механізаторів.

У нашій країні доцільно сформувати належну інфра-
структуру системи матеріально-технічного забезпечення, 
яка включала б в себе заводи-товаровиробники та їх фірмо-
ві торгівельно-технічні центри, дилерські підприємства, фір-
мові магазини, ремонтні заводи і маркетингові центри та ін. 
Однак, на жаль, наприклад, галузь сільськогосподарського 
машинобудування розвивається уповільнено, з ознаками стаг-
нації та депресії. Ситуація на ринку сільгосптехніки протягом 
останніх двох десятиліть залишається складною [2]. З метою 
виведення сільськогосподарського машинобудування з депре-
сивного стану необхідно: удосконалити управління ним – шля-
хом створення державного органу з відповідними функціями; 
створити сприятливі умови для залучення іноземних інвести-
цій і організації спільних підприємств; розробити і впровадити 
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державну програму розвитку цієї галузі; запровадити дійовий 
економіко-правовий механізм стимулювання її впроваджен-
ня; здійснювати відповідну державну підтримку даної сфери 
машинобудування тощо.

У сучасних умовах все більшого значення набуває впро-
вадження новітніх технологій, які стають тією основою, що 
визначає і організацію виробництва, і форми управління ним, 
і забезпечує ефективний його розвиток. Провідні країни Єв-
ропи та США в останнє півстоліття завдяки впровадженню 
наукоємних технологій, новітніх видів техніки і передових 
форм організації праці досягли вагомих успіхів у виробництві 
сільськогосподарської продукції, підвищенні її конкуренто-
спроможності на світовому ринку. Наприклад, у сільському 
господарстві Німеччини тільки за останні 10 років продуктив-
ність праці зросла майже вдвічі, що досягнуто насамперед за 
рахунок широкої механізації виробничих процесів, застосу-
вання новітніх технологій, високопродуктивних технічних за-
собів та ефективного їх використання [3].

Для досягнення найбільш ефективного використання тех-
нічних засобів необхідно створити нові та удосконалити вже 
існуючі формування інженерно-технічного та матеріально-
постачальницького сервісу. Ми підтримуємо точку зору 
О.І. Сідашенка [4] стосовно того, що основними напрямками 
розвитку технічного сервісу в АПК мають бути: реформування 
існуючих агротехсервісних підприємств на різних ієрархічних 
рівнях, створення конкурентного середовища, наближення 
технічного сервісу до його споживачів (за рахунок розгалу-
женої мережі сервісних формувань і застосування сучасних 
систем зв'язку та пересувних засобів технічного обслугову-
вання і заправки нафтопродуктами, а також удосконалення 
взаємозв'язків між виробниками і споживачами технічних
засобів).

Досвід багатьох країн Європи показує, що добре зареко-
мендували себе агросервісні підприємства, створені на па-
йовій основі. В умовах подорожчання сільськогосподарської 
техніки у багатьох розвинених країнах широко використову-
ються такі форми, як прокат і оренда. У Великобританії для 
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виконання механізованих робіт фермер може використати: 
а) допомогу підрядника-контрактора; б) оренду за контрактом 
на 2-3 роки; в) короткострокову оренду або прокат [5].

У наших умовах можна використати такі шляхи розвитку 
агросервісних структур: створення окремих підрозділів агро-
сервісу за рахунок майнових паїв селян; організацію приват-
них сервісних підприємств на основі використання інвестицій 
окремих громадян; побудову на кущовому рівні машинно-
технологічних станцій.

Нині існує і гостра потреба у технічному переоснащенні 
ремонтно-обслуговуючої бази Миколаївського регіону сучасни-
ми регулювально-обкатувальним, діагностичним обладнанням 
та приладами, а також пересувними засобами для обслугову-
вання і усунення несправностей машин в польових умовах. 
Необхідно відродити і діяльність районних сервісних структур 
(але вже на нових організаційно-економічних засадах). В них 
повинні бути сконцентровані всі види послуг для аграрних 
формувань.

Здійснення висвітлених у статті заходів сприятиме під-
вищенню забезпеченості сільськогосподарських підприємств 
технікою, покращенню її обслуговування, впровадженню но-
вітніх технологій виробництва аграрної продукції, більш ефек-
тивному використанню наявних у регіоні технічних засобів та 
полегшенню придбання нових їх моделей.
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УДК 338.43:62.61

ЦІНА ВОДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ЗРОШУВАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

ПІВДНЯ УКРАЇНИ

В.І. Гавриш, доктор економічних наук, професор 
Миколаївський державний аграрний університет

Проаналізовано частку води у собівартості та визначено мак-
симально припустиму ціну води для деяких сільськогосподарських 
культур.

Ключові слова: вода, ефективність, опріснення, урожайність, 
овочі.

Постановка проблеми. Значна частина території Украї-
ни належить до зони ризикованого землеробства. У південній 
ґрунтово-кліматичній зоні головним лімітуючим фактором при 
вирощуванні сільськогосподарських культур, особливо овочів, є 
дефіцит вологи у ґрунті в період вегетації. Недостатню кількість 
вологі у ґрунті поповнюють за рахунок вегетативних поливів. 
Тому у південних областях країни вирішальну роль у підвищен-
ні врожайності відіграє зрошення земель. Це дає змогу мінімізу-
вати вплив посух та реалізувати генетичний потенціал рослин. 
Так, станом на 1991 рік, на поливних землях (площа 2,6 млн га 
або 6,7% загальної площі сільськогосподарських угідь) було 
одержано 15% валової продукції рослинництва [1].

Однією з проблем застосування зрошувального землероб-
ства є обмеженість джерел прісної води в Україні: стоків річок, 
ґрунтових вод тощо. Згідно з прийнятими світових нормами, 
Україна вважається країною з недостатнім забезпеченням 
прісною водою [2]. Тому проблема доступу до прісної води має 
життєво важливе значення. Вирішенням цієї проблеми може 
стати опріснення солоної води: морської, підземної та стічної.

Вибираючи джерело води, необхідно враховувати її собі-
вартість. Тому актуальним є дослідження впливу зазначеного 
показника на ефективність вирощування сільськогосподар-
ських культур.

Аналіз останніх досліджень. Роль водної меліорації в за-
безпеченні продовольчої безпеки країни досліджувала низка
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вітчизняних вчених, зокрема, П.А. Лайко, М.Ф. Бабієнко, 
Г.Є. Жуйков, В.С. Сніговий, В.А. Скрипниченко та ін. Деякі 
аспекти ефективності зрошувальних земель на півдні України 
досліджували такі науковці, як В.А. Борисова та Л.М. Аничин 
[3, 4]. Питання корегування поливного режиму досліджували-
ся низкою вітчизняних вчених [5-7].

Важливість зрошувального землеробства знайшло відобра-
ження і в Державній цільовій програмі розвитку українського 
села на період до 2015 року. Вона передбачає відновлення та 
реконструювання зрошувальних систем на площі 2 млн га [8].

Зазначений напрямок господарювання викликає значний 
інтерес у представників агробізнесу. Так, дослідження, що 
були виконані Н.Л. Чекас, показують, що пріоритетними на-
прямами надання дорадчих послуг були, у тому числі, консуль-
тації із раціонального використання зрошувальних систем та 
технологій [9].

Слід констатувати, що проблема переведення зрошу-
вального землеробства на інноваційну модель розвитку все 
ще залишається недостатньо дослідженою. Так, недостатньо 
вивченим залишається взаємозв’язок таких питань, як ціна 
води, вид сільськогосподарської культури, урожайність та 
рентабельність.

Мета статті. У роботі поставлено за мету дослідити вплив 
ціни прісної води на ефективність вирощування сільськогос-
подарських культур на зрошувальних землях, що дозволить 
визначити вимоги до техніко-економічних параметрів джерел 
прісної води.

Викладення основного матеріалу. Сьогодні частка зро-
шувальних земель у загальному обсязі сільськогосподарських 
угідь становить 5,2% та на них одержується 13,9% продук-
ції сільського господарства. Безперечним лідером у цьому 
напрямку є Херсонська область. Аграрні формування, що роз-
ташовані на її теренах виробляють 37,1% овочів від загально-
державного рівня. Далі йдуть Дніпропетровська, Запорізька 
та Миколаївська області. Зазначені чотири регіони України 
виробляють 60,6% овочів. Розподіл даної сільськогосподар-
ської продукції за категоріями господарств,%: сільськогоспо-
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дарські підприємства – 10,5; фермерські господарства – 3,5; 
господарства населення – 86% [10].

Однак існують і деякі проблеми. Зокрема, у 1996-2005 ро-
ках зовсім не поливали від 0,8 до 1,4 млн га зрошувальних 
земель. На решті земель було проведено 1-2 поливи замість 
необхідних за технологією 3-5, тобто відчувався дефіцит во-
допостачання. Так, якщо у 1986 році у Херсонській області 
витрати води склали 3648 м3/га, то у 2005 році – 926 м3/га. 
Питомі витрати електричної енергії на подачу води та дренаж 
відповідно склали 0,24 та 0,224 кВт*год/м3 [1]. Недостатні об-
сяги поливу призвели до зниження економічної ефективності 
зрошувального землеробства.

Розглянемо вплив зрошення на ефективність рослинни-
цтва. Аналіз виконано для деяких сільськогосподарських куль-
тур на підставі типових технологічних карт, а його результати 
представлено в табл. 1 та 2.

Як видно з даних табл. 1, найбільший приріст урожайнос-
ті спостерігається у кукурудзи. А найнижчі витрати води на 
одиницю продукції серед розглянутих сільськогосподарських 
культур – у моркви (табл. 2). Слід відзначити, що потенціал 
урожайності овочевих культур є значно вищим за рівень, що 
вказано в табл. 2. Так, урожайність нових сортів та гібридів 
томатів сягає 800-1000 ц/га [6]. Однак реалізація потенціа-
лу можлива за умови достатнього забезпечення вологою та
добривами.

Таблиця 1
Ефективність вирощування деяких сільськогосподарських 

культур на зрошувальних землях

Сільськогосподарська 
культура

Урожайність, ц/га Приріст
урожай-
ності, 
ц/га

Витрати 
води, 
м3/га

Витрати води 
на приріст 
урожай-
ності, м3/цбазова зрошення

Кукурудза на зерно 35 80 45 2100 46,7

Соняшник 22 30 8 1800 225

Озима пшениця 40 60 20 1800 90
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Таблиця 2
Ефективність вирощування деяких 
овочів на зрошувальних землях

Сільськогосподарська 
культура

Урожайність, 
ц/га

Витрати води,
м3/га

Витрати води 
на одиницю 

врожайності, м3/ц

Цибуля 200 3800 19,0

Морква 420 2300 5,5

Томати (посів) 400 4200 10,5

Проведені дослідження показують, що частка води у со-
бівартості сільськогосподарських культур (за цінами, що скла-
лися у 2010 році) досить незначна (рис. 1). Як видно, вона має 
менші значення при вирощуванні овочевих культур.

На економічну ефективність вирощування сільськогоспо-
дарських культур на зрошувальних землях суттєво впливає 
ціна води. Для визначення її максимального припустимого 
значення виконаємо аналіз беззбитковості виробництва. Суть 
методики полягає у пошуку такого її значення, при переви-
щенні якого підприємство починає зазнавати збитків. Врахо-
вуючи, що в український економічній науці та практиці немає 
однозначних поглядів на віднесення витрат до змінних та по-
стійних [11], у розрахунках використано методичні підходи 
Т.С. Наконечного [12].

Розглянемо вплив ціни води на рентабельність вирощу-
вання деяких сільськогосподарських культур. Розрахунки ви-
конаємо на підставі типових технологічних карт для ринкових 
умов станом на 2010 рік в Миколаївській області. У цей період 
часу склалися такі ціни на основні матеріальні ресурси: ди-
зельне паливо – 8 грн/л; вода – 0,25 грн/м3; аміачна селітра – 
3000 грн/т. За таких умов найбільшу рентабельність могло 
досягти виробництво томатів (не менше 50%).

Збільшення ціни води призводить до зниження економіч-
ної ефективності виробництва. Однак рентабельність може 
бути досить високою навіть за значного подорожчання води. 
Максимальну припустиму її ціну, за якої рентабельність ви-
рощування досягає нульового значення для деяких видів
сільськогосподарських культур, наведено на рис. 2.
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Рис.1. Частка води у собівартості сільськогосподарських культур

Рис.2. Ціна води, за якої досягається точка беззбитковості
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Як бачимо, овочі менш чутливі до підвищення ціни води 
порівняно з іншими культурами. Тому для них можна вико-
ристовувати більш дорогу воду, отриману, наприклад, шля-
хом опріснення солоної води різного походження. Так, низка 
регіонів України має вихід до Азовського та Чорного морів. 
Це АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Донецька та 
Запорізька області. Крім того, існують ґрунтові води, промис-
лові, муніципальні та аграрні стоки з високим вмістом солей. 

Закордонний досвід свідчить, що сучасні технології дають 
можливість отримати прісну воду за прийнятними цінами. 
В Іспанії (за використання мембранних технологій) собівар-
тість опрісненої води з різних джерел складає (за курсом НБУ),
грн/м3 [13]:

 - морська вода – від 5,1 до 8,1;
 - ґрунтові води – від 2,4 до 4,3;
 - промислові, комунальні та сільськогосподарські стоки – 

від 1,5 до 2,2.
Таким чином, для вирощування овочевих культур доціль-

но використовувати опріснену воду з усіх джерел. Зрошення 
зернових та технічних культур може бути рентабельним лише 
за умови використання стічних вод.

Висновки. На зрошувальних землях півдня України до-
цільно культивувати ті культури, які дають найбільший при-
ріст урожайності та прибуток від зрошення. Це насамперед 
овочеві культури. У комплексі з переробними підприємствами 
це забезпечить максимальну економічну ефективність зрошу-
вального землеробства в цілому.

Напрямами подальшої роботи є аналіз світового досвіду 
використання опріснювачів у сільському господарстві та рин-
ку відповідного обладнання.
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ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА 
СИСТЕМА «РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-
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Наведено результати досліджень сутності та змісту понятійно-
термінологічної системи «Регіональна соціально-економічна полі-
тика», запропоновано напрями подальшого розвитку регіональної 
політики.

Ключові слова: регіональна політика, економіка, соціальний 
розвиток.

Постановка проблеми. Сучасна концепція політики 
регіонального розвитку ґрунтується на розумінні того, що 
вона здебільшого має орієнтуватися на створення умов для 
мобілізації місцевого потенціалу і ресурсів, посилення кон-
курентоспроможності регіонів. Ця теза набуває особливої ак-
туальності, коли мова заходить про регіони, де переважають 
сільські території, які є аграрними, досить віддаленими від 
великих адміністративних, фінансових, ділових, наукових, 
культурних центрів країни. В сучасних наукових публікаціях з 
питань регіональної економіки досить широко застосовуються 
різні трактування сутності регіональної соціально-економічної 
політики, що вимагає конкретизації та уточнення змісту даної 
понятійно-термінологічної системи.

Стан вивчення проблеми. Останніми роками українські 
вчені отримали значні результати у формуванні наукових підхо-
дів до формування політики соціально-економічного розвитку 
держави. Помітний внесок у розробку концепції просторової 
організації суспільства, її різновидів і модифікацій внесли ві-
тчизняні дослідники Є. Бойко, М. Долішній, Ф. Заставний, 
Н. Павліха, О. Топчієв, О. Шаблій, Г. Швебс та ін. На необхід-
ність подолання галузевого підходу до розвитку села наголо-
шується у працях В. Юрчишина. Певний внесок у комплексну 
розробку зазначеної проблеми зробили П. Гайдуцький, Ю. Гу-
бені, В. Кравців, О. Могильний, В. Онєгіна, О. Онищенко, 
М. Орлатий, І. Прокопа, П. Саблук, В. Трегобчук, Л. Шевчук, 
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Л. Шепотько. Окремі аспекти розвитку сільських територій 
вивчаються соціологами, істориками, екологами, представ-
никами інших наукових дисциплін, однак комплексного
вирішення ці проблеми поки не знайшли.

Завдання і методика досліджень. Основним завданням 
наших досліджень є з’ясування сутності та змісту понятійно-
термінологічної системи «Регіональна соціально-економічна 
політика» та її місця в структурі понятійно-термінологічного 
апарату регіональної економіки. Методичною основою вико-
наних досліджень є діалектичний метод пізнання соціально-
економічних процесів, основні положення економічної теорії.

Результати досліджень. В перекладі з грецької мови 
politike означає державну діяльність, або, за визначенням Аріс-
тотеля, мистецтво управлінння державою [1]. В українській на-
уковій термінології слово політика визначає два дещо відмінних 
поняття, що англійською мовою позначаються politics та policy:

 - перше – це сфера взаємовідносин різних соціологічних 
груп та індивідів з приводу використання публічної влади за-
для реалізації своїх суспільно значущих інтересів, потреб [2]. 
Мета й завдання, що їх ставлять суспільні класи або політичні 
партії в боротьбі за свої інтереси; методи і засоби досягнен-
ня цього [3]; діяльність органів влади, що виражає соціально-
економічну природу даного суспільства [4];

 - друге – це діяльність органів державної влади й держав-
ного управління або політичної партії у тій або іншій галузі в 
певний період [3]; план, курс дій, або напрям дій, прийнятий і 
дотримуваний владою, керівником, політичною партією тощо 
[5]; діяльність, що визначається певними інтересами і ціля-
ми [4]. Саме в такому розумінні вживається слово політика, 
коли визначають державну політику та її напрями: економіч-
на, соціальна тощо. Поєднання цих двох напрямів в наукових 
дослідженнях, сучасній практиці управління державного та 
регіонального рівнів зробило популярним вживання терміна 
соціально-економічна політика.

Це явище цілком закономірно позначає результати проце-
су трансформації ролі держави в суспільстві та відповідає ці-
лям розвитку нашої держави, що передбачають перехід саме 
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до соціально орієнтованої моделі господарства – найважли-
вішої умови і передумови становлення України як правової,
соціальної держави [6].

Історично держава завжди виконувала певні економічні 
функції. Вона законодавчо встановлювала «загальні правила 
гри», тобто систему нормативних актів, що регулюють діяль-
ність суб’єктів ринку. Держава збирала податки, за рахунок 
яких не тільки утримувала чиновників, але й фінансувала 
закупівлі зброї і спорядження у приватних компаній. В ряді 
країн державі належали залізниці і так звані «казенні» заво-
ди. Однак у цілому економічна роль держави ще на початку 
20 століття була обмежена, народне господарство залишалося 
майже винятковою сферою приватного бізнесу.

Становище змінилося в період першої світової війни, коли 
спочатку в Німеччині, а потім і в країнах Антанти країна ста-
ла активно втручатися в господарське життя з метою мобілі-
зації обмежених ресурсів для досягнення перемоги. Ці заходи, 
однак, мали надзвичайний, воєнно-мобілізаційний характер, 
а тому із закінченням війни державне втручання у господар-
ське життя зійшло нанівець, все повернулося «на круги своя». 
Однак глибока криза і затяжна депресія 30-х років зробила 
очевидним те, що механізм ринкового саморегулювання не 
справляється зі своїми функціями, не забезпечує автоматич-
ний вихід з кризи, що й потребувало переходу до активно-
го державного регулювання економіки. Таке регулювання 
на практиці стало здійснюватися в США з 1933 р. командою 
З.В. Рузвельта, яка розробила і реалізувала так званий «новий 
курс». Теорія державного регулювання ринкової економіки 
була, як відомо, створена Дж.М. Кейнсом і його послідовника-
ми. Кейнс зробив висновок про те, що вихід з глибокої кризи, 
зростання обсягів виробництва та рівня зайнятості неможливі 
без активної участі держави, яка має не тільки стимулюва-
ти зниження дисконтної норми комерційних банків (процен-
та), але й здійснювати масштабні державні закупівлі з метою 
збільшення сукупного платоспроможного попиту. Крім того, 
держава повинна виплачувати соціальні допомоги безробіт-
ним, людям похилого віку та іншим непрацездатним членам 
суспільства з метою не допустити соціального вибуху.
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Таким чином, найбільш далекоглядні державні діячі та еко-
номісти західних країн поступово приходять до принципового 
висновку про те, що ринковий механізм має бути доповненим 
механізмом прямого державного регулювання економіки. В 
результаті реалізації даної концепції склався своєрідний тан-
дем: ринковий механізм і механізм державного регулювання 
при провідній ролі ринку, який і регулює сучасну ринкову еко-
номіку. Державне регулювання ринкової економіки має перед-
бачити довгострокові, перспективні цілі: прискорення НТП і 
структурної перебудови народного господарства, підвищення 
темпів економічного зростання, створення найсприятливіших 
умов для ринкової конкуренції, завоювання нових позицій на 
світових ринках, усунення надмірної диференціації доходів, 
підтримання соціального миру і, в кінцевому підсумку, забез-
печення на цій основі високого рівня та якості життя пере-
важної частини населення, тобто надання ринковій економіці 
соціально орієнтованого характеру, що відповідає принципам 
соціальної держави.

Саме перша третина XX ст. ознаменувалася прийняттям 
соціальних законів і введенням принципів соціальної держави 
в політику багатьох країн. З початку XX в. лідируючу позицію 
в розвитку соціального законодавства зайняла Англія. Почи-
наючи з прийняття законів Л. Джорджа «Про пенсії по старо-
сті» 1908 р.; «Про прогресивне оподатковування» 1909 р.; білль 
«Про національне страхування» 1911 р. – і закінчуючи доповід-
дю У. Беверіджа в 1942 р. «Повна зайнятість у вільному сус-
пільстві», Англія створила розгалужену нормативно-правову 
базу реалізації принципу соціальної держави. Аналогічні за-
кони по соціальному і медичному страхуванню, пенсійному 
забезпеченню, допомозі по безробіттю, страхуванню від не-
щасливих випадків у ці роки були прийняті в Австрії, Австра-
лії, Данії, Канаді, Італії, Новій Зеландії, Норвегії, СРСР, США, 
Франції, Швеції і багатьох інших країнах [7].

Державне регулювання ринку навіть у самих суспільно 
значимих цілях було б неможливе по самій суті ринкових від-
носин, якби це регулювання не відповідало власним потре-
бам ринку і виробництва. В умовах соціально орієнтованої

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



21Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.2, 2011

економіки держава бере на себе такі важливі для ринку функ-
ції, як формування споживчого попиту, забезпечення прямого 
й опосередкованого держзамовлення і, саме головне, забезпе-
чення конкуренції і запобігання криз і конфліктів.

Науково-технiчний прогрес, змiна мiсця людини у 
виробництвi й зростання частки розумової працi, яка потребує 
пiдвищення освiтнього рiвня та збільшення iндивiдуальної сво-
боди, зростання загальної ефективностi суспiльного виробни-
цтва й певне послаблення безпосередньої залежностi людства 
вiд природних умов існування привели до пiдвищення ролi 
позаекономiчних чинникiв суспiльно-економiчного прогресу.

У цьому зв'язку соціальна політика держави, спрямована 
на задоволення соціальних потреб людей, є визначальною для 
формування відповідних стимулів до праці в постіндустріаль-
ному суспільстві. Рівень і якість життя, соціальна захищеність, 
можливості творчого розвитку, соціальне обслуговування, се-
редовище життя – усі ці параметри, що задаються суспіль-
ством в цілому, стають особистісними цінностями і мотивами.

Виникає симбіоз соціальної політики й економіки. По-
трібно підкреслити, що мова йде про технічно розвинуте по-
стіндустріальне суспільство. Тому можна говорити, що поява 
соціально орієнтованої економіки в першу чергу визначе-
на розвитком продуктивних сил і ми, на теперішньому ета-
пі, не можемо говорити про соціально орієнтовану економіку 
в індустріально відсталій країні. Так само, це сьогодні тісно 
пов’язують і з існуванням ринку, як головного стимулу розви-
тку виробництва.

На порядок денний висувається проблема пошуку балан-
су мiж розвитком економiчної i соцiальної сфер. Досягнутий 
рiвень розвитку продуктивних сил має бути достатнiм для 
того, аби пiсля вiдповiдної винагороди активним економiчним 
суб’єктам залишалась частина продукту, якої вистачить для 
пiдтримання пристойного рiвня життя пасивної частини на-
селення. Iншим обмеженням соцiальної полiтики держави є 
спiввiдношення соцiальних виплат з доходами працюючих 
суб’єктiв, яке не повинне пригнiчувати економiчнi стимули 
до працi. Рівень оптимального спiввiдношення залежить вiд 
дiючої соціально-економiчної моделi.
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Сполучення ринкових регуляторів із соціальними ви-
могами держави, корпорацій, домогосподарств і інститутів 
громадянського суспільства в кожному конкретному випад-
ку породжує множинність національних моделей соціально 
орієнтованого ринкового господарства. Національне антимо-
нопольне податкове й економічне законодавство, державне 
регулювання фінансово-кредитних відносин, грошового обі-
гу, цін і тарифів, регулювання трудових відносин і соціальне 
законодавство, система соціального партнерства і соціаль-
на політика корпорацій є тими реальними механізмами, що
роблять бізнес соціально відповідальним, а економіку соціаль-
но орієнтованою.

Основні засади соціально-економічної політики в Украї-
ні грунтуються на концепції сталого розвитку, при якому до-
сягається збалансоване вирішення соціально-економічних 
проблем, збереження сприятливого для життя людини стану 
довкілля і природно-ресурсного потенціалу з метою задоволен-
ня життєвих потреб нинішнього та майбутніх поколінь.

Забезпечення сталого розвитку України грунтується на 
притаманних українській державі геополітичних, географіч-
них, демографічних, соціально-економічних та екологічних 
особливостях, з урахуванням яких основними цілями сталого 
розвитку є:

 - економічне зростання – формування соціально-
орієнтованої ринкової економіки, забезпечення можливостей, 
мотивів і гарантій праці громадян, якості життя, раціонально-
го споживання матеріальних ресурсів;

 - охорона довкілля – створення громадянам умов для життя 
в якісному навколишньому природному середовищі з чистим 
повітрям, землею, водою, захист і відновлення біорозмаїття, 
реалізація екологічного імперативу розвитку виробництва;

 - соціальна справедливість – встановлення гарантій рівно-
сті громадян перед законом, забезпечення рівних можливос-
тей для досягнення матеріального, екологічного і соціального 
благополуччя;

 - раціональне використання природних ресурсів – ство-
рення системи гарантій раціонального використання природ-
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них ресурсів на основі дотримання національних інтересів 
країни та їх збереження для майбутніх поколінь;

 - стабілізація чисельності населення – формування дер-
жавної політики з метою збільшення тривалості життя і ста-
білізації чисельності населення, надання всебічної підтримки 
молодим сім'ям, охорона материнства і дитинства;

 - освіта – забезпечення гарантій доступності та безоплат-
ності для одержання освіти громадян, збереження інтелекту-
ального потенціалу країни;

 - міжнародне співробітництво – активна співпраця з усі-
ма країнами і міжнародними організаціями з метою раціо-
нального використання екосистем, входження у безпечне та 
сприятливе для розвитку майбутнє.

В Україні можна виокремити такі основні напрями соці-
альної політики: політика розподілу і перерозподілу суспільно-
го продукту; демографічна політика; політика зайнятості та 
охорони праці; політика соціального забезпечення і соціально-
го страхування; політика гармонізації соціально-економічних 
інтересів і забезпечення соціального діалогу.

Суб’єктами соціальної політики є: державні установи; 
органи місцевого самоврядування; позабюджетні фонди – 
суспільні, релігійні, доброчинні; недержавні об’єднання, ко-
мерційні структури та бізнес; профспілки, громадяни. Отже, 
можемо говорити про те, що суб’єктом соціальної політики є 
як держава, так і громадянське суспільство.

Щодо економічної політики, то традиційно виділяють такі 
напрями: структурна політика; фінансово-кредитна політика; 
інвестиційна політика; зовнішньо-економічна політика; науково-
технічна політика; податкова політика; бюджетна політика.

Суб’єктами економічної політики є: державні установи; 
органи місцевого самоврядування; недержавні об’єднання, 
комерційні структури та бізнес; громадяни.

У процесі трансформації політичної та економічної систем 
в Україні триває пошук ефективної моделі розвитку суспіль-
ства. Очевидно, що варто використати напрацювання в цій 
сфері розвинених країн, де домінують змішані суспільства. 
У них взаємодіють ринок як засіб підвищення ефективності 
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економіки і система коригування ринку як засіб досягнення 
оптимально справедливого розподілу доходів через структуру 
соціального законодавства.

Поступальний та динамічний розвиток країни повинен 
орієнтуватися на соціалізацію економічної системи з найпо-
внішим урахуванням потреб, інтересів населення, його сти-
мулів до продуктивної трудової діяльності з метою реалізації 
власного професійно-кваліфікаційного потенціалу, всебічного 
розвитку, одержання гідної винагороди за результати праці. 
Пріоритетність вирішення соціальних завдань логічно випли-
ває з об'єктивної необхідності створення умов для динамічно-
го, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів 
України, їх оптимальної інтеграції до світового економічного 
простору, який висуває нові вимоги до процесу відтворення 
населення, формування соціально-трудових відносин, розвитку 
всіх сфер життєзабезпечення населення та його основної скла-
дової – робочої сили. У зв'язку з цим необхідно трансформувати 
функції держави в управлінні соціальним розвитком; еволюція 
сучасних методів державного регулювання повинна відбувати-
ся у напрямі зростання їх гнучкості, зміщення акцентів з регла-
ментуючих та обмежуючих заходів на суто стимулюючі [8].

Тому потрібні всебічно обґрунтована концепція соціально-
економічного розвитку суспільства, відповідні управлінські 
структури, професійно підготовлені кадри, які б досконало во-
лоділи механізмами сучасного соціально-економічного регулю-
вання на регіональному рівні.

Досвід розвинених країн щодо подальшого розгляду мож-
ливостей соціально-економічного розвитку регіонів держави 
засвідчує, що існують фундаментальні соціально-політичні 
принципи сталого розвитку, яких треба дотримуватися поряд 
і в узгодженості з національними особливостями соціально-
економічних відносин. До них належать:

 - принцип раціональної економічної свободи, на базі якої 
формується змішана економіка, що забезпечує необхідну кіль-
кість робочих місць і достатнє виробництво товарів та послуг 
для суспільства;

 - трудові відносини в суспільстві будуються на принципах 
соціального партнерства держави, працівників та роботодавців;
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 - принцип обов’язкового державного регулювання рин-
кових відносин, досягнення оптимальних для суспільства, 
природи та людини рівнів та співвідношень виробництва і 
споживання;

 - держава в усіх своїх діях дотримується принципу соціаль-
ної справедливості, що супроводжується перерозподілом суспіль-
ного продукту на користь менш працездатних та нужденних;

 - дотримання принципу демократичного колективного 
управління виробництвом та соціальною сферою суспільства, що 
забезпечує оптимально можливий ступінь соціальної солідарності.

Сукупність цих правил і є сутністю соціально орієнтовано-
го управління.

Висновки. Важливим аспектом соціально-економічної по-
літики держави є збалансований розвиток регіонів, пом’якшен-
ня та усунення диспропорцій між ними. Практично всі сільські 
території України потребують дієвих заходів щодо вирішен-
ня нагальних проблем, таких як забруднення навколишнього 
середовища, нераціональне використання природних ресур-
сів, демографічна криза, скорочення тривалості життя, брак 
об'єктів соціальної сфери, дисбаланс на ринках, неефектив-
не витрачання засобів бюджету і таке інше, які спричинюють
деградацію, занепад.
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У статті обґрунтовано еколого-орієнтований підхід щодо оптимі-
зації ресурсного потенціалу аграрного сектора. Представлено скла-
дові оптимізації ресурсного потенціалу як основи сталого розвитку 
аграрного сектора.

Ключові слова: ресурсний потенціал, оптимізація, еколого-
орієнтований підхід.

Постановка проблеми. Україна за рівнем ресурсного по-
тенціалу посідає дев’яте місце у світі, що характеризується 
сукупністю природних і створених можливостей у розвитку 
національної економіки. Актуальним залишається питання 
щодо використання ресурсного потенціалу, екологізації ви-
робництв, зниження негативного впливу на природні ресур-
си. Загальний індекс природоємності вітчизняного валового 
внутрішнього продукту становить більше 10 одиниць, індекс 
шкідливості – більше 15, що порівняно із іншими країнами пе-
ревищує середнє значення у 4 рази, середньосвітовий рівень 
– у 10 разів. За індексом сталого розвитку, який включає еко-
номічні, соціальні й екологічні критерії, вітчизняна економіка 
посідає 45 місце у світі.

У зв’язку з цим потребує розроблення еколого-орієнтований 
підхід щодо оптимізації потенціалу, забезпечення зростання 
соціально-економічного розвитку сільських територій і сталого 
розвитку аграрного сектора.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний 
внесок у дослідження питання зробили вітчизняні та зару-
біжні вчені: В.Я. Амбросов, В.Г. Андрійчук, В.А. Борисова, 
П.І. Гайдуцький, В.І. Глушко, В.В. Григор’єв, О.Д. Гудзин-
ський, О.Ю. Єрмаков, М.Я. Дем’яненко, Ф.С. Зіятдінов, 
І.І. Лукінов, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, Б.Й. Пасхавер, 
П.П. Руснак, П.Т. Саблук, В.К. Савчук, Б.І. Смагін, І.Н. Топіха, 
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О.М. Царенко, В.С. Шебанін, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин 
та інші. Необхідність подальшого дослідження і обґрунтуван-
ня напрямів сталого розвитку аграрного сектора пов’язана 
із актуальністю й існуючою проблематикою забезпечення 
соціально-економічного розвитку галузі з урахуванням еколо-
гічних критеріїв.

Постановка завдання. Актуальність проблеми зумов-
лена не тільки тенденцією поглиблення значних структурно-
динамічних змін у використанні ресурсного потенціалу, але 
і галузевими особливостями національної економіки. Майже 
40,0% бюджетного фінансування, або більше 4 млрд гривень, 
припадає на програми підтримки сільськогосподарських ви-
робників, що сконцентровано переважно у двох напрямах – 
це бюджетна тваринницька дотація і фінансова підтримка 
виробників продукції рослинництва шляхом дотацій на оди-
ницю площі. Такий перерозподіл, відповідно до затвердженої 
Державної цільової програми розвитку українського села у 
період до 2015 року, не дозволяє вирішувати соціальні і еко-
логічні питання, концентрувати зусилля товаровиробників у 
збереження ресурсного потенціалу.

Метою нашого дослідження є обґрунтування еколого-
орієнтованого підходу щодо оптимізації ресурсного потенціалу 
для забезпечення сталого розвитку аграрного сектора, збережен-
ня природно-ресурсного потенціалу окремих регіонів країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. Враховую-
чи вищезазначене, основним ресурсом в аграрному секторі 
є земельний, який потребує впровадження жорстких заходів 
щодо збереження біологічних особливостей і забезпечення 
можливостей нарощування обсягів екологічно чистого вироб-
ництва. В Україні до господарського використання залучено 
більше 90,0% території і тільки близько 8,0% (майже 5,0 млн 
га) знаходиться у природному стані (болота, озера, ріки, гори).

За даними Національного наукового центру «Інституту 
аграрної економіки» до 2030 року площі сільськогосподарських 
угідь у користуванні і володінні сільськогосподарських під-
приємств усіх форм власності будуть становити до 35 млн га, 
це лише на 3,0% менше існуючого рівня, що характеризує не-
гативне навантаження на природні ресурси і у майбутньому.
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Станом на початок 2011 року найбільшою є концентрація 
сільськогосподарських угідь у степовій зоні країни – до 46,0%. 
Рівень створеної вартості валової продукції галузі є найбільшим 
у лісостеповій зоні, а саме: Харківський і Полтавській областях, 
де сконцентровано майже 36,0% площ. Решта сконцентрова-
на у Поліссі, а саме – 18,0%. Питома вага створеної вартості 
валової продукції є найбільшою також у Лісостеповій зоні – до 
42,0%, а саме Черкаській, Вінницькій і Київській областях [2].

Досліджуючи показник у динаміці, слід відмітити, що 
рівень створеної вартості валової продукції галузі на 100 га 
сільськогосподарських угідь був найвищим у перший пері-
од дослідження, результативний показник характеризується 
стійкою тенденцією до зниження у другому періоді досліджен-
ня. В середньому за природно-кліматичними зонами найви-
щій рівень показника у четвертому періоді отримано у Поліссі 
– до 320,0 тис. грн, що на 8,8% більше, ніж у Лісостеповій зоні 
і на 54,0% – ніж у Степовій зоні.

Одним із факторів впливу на формування виробничих по-
тужностей є рівень ресурсоємності продукції. Так, у Степовій 
зоні до 40,0% сільськогосподарських підприємств характери-
зуються високим рівнем ресурсоємності створеної продукції, 
Лісостеповій зоні – до 30,0%, у Поліссі – до 60,0% всіх сільсько-
господарських підприємств [1].

Високий рівень ресурсоємності негативно впливає на 
природно-ресурсний потенціал регіону, окремої сільської те-
риторії, що призводить до погіршення екологічної ситуації і 
значно підвищує ризик недотримання запланованого рівня 
вартості валової продукції.

За проведеними нами розрахунками, за останні десять ро-
ків найбільша питома вага капітальних інвестицій на охорону 
навколишнього природного середовища в Україні припадає 
на заходи щодо очищення води – 38,6%, охорону і відновлення 
ґрунту, підземних і поверхневих вод – 23,9%, на заходи щодо 
зменшення відходів і шкідливих викидів припадає лише до 
7,0% всіх інвестицій [3].

Враховуючи результати проведених нами досліджень, 
проблема захищеності навколишнього природного середови-
ща від антропогенного навантаження, яке постійно посилю-
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ється, набуває все більших масштабів. Методичний підхід до 
оцінки захищеності компонентів навколишнього середовища 
полягає в зіставленні показників кількісного і якісного складу 
речовин, які поступають на поверхню з атмосфери, з можли-
вістю їхнього поглинання і самоочищення на окремих терито-
ріях, що характеризує їхню асиміляційну здатність.

Асиміляційний потенціал території може бути визначений 
як балансове співвідношення між кількістю викидів забруд-
нюючих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря (з 
урахуванням якісного і кількісного складу викидів, а також 
балансової схеми їх розподілу в результаті фізико-хімічних пе-
ретворень, транскордонного перенесення, залишкової або фо-
нової концентрації), та кількістю забруднювачів, яку здатна 
поглинути підстилаюча поверхня, тобто рослинність, з ураху-
ванням її біологічних особливостей [4].

Отже, до напрямів оптимізації ресурсного потенціалу 
аграрного сектора необхідно включати фінансово-кредитні, 
організаційно-правові, інноваційно-інвестиційні і регуляторні 
складові, що відповідає Міжнародним концепціям ресурсозбе-
реження, а саме: Demand Side Management (DSM) – управління 
з погляду забезпечення тільки необхідних потреб суспільства 
через ресурсозбереження; Least Cost Planning (LCP) – плану-
вання мінімальних витрат через оптимізацію використання 
окремих видів ресурсів; Integrated Resources Planning (IRP) – 
комплексне планування ресурсів.

Практична реалізація зазначених напрямів вимагає ак-
тивізації використання інтенсивних технологій виробництва, 
надає можливість активізувати процес екологізації, забезпе-
чити збереження асиміляційного потенціалу, який є основою 
ресурсозбереження і самовідновлення природних ландшаф-
тів, нарощування можливостей у запровадження екологічно 
чистого виробництва сільськогосподарської продукції.

Складові реалізації інтегрованого, еколого-орієнтованого 
підходу у оптимізації ресурсного потенціалу галузі представ-
лено на рисунку, які включають функції природних ресур-
сів, особливості об’єкту екологізації і формування завдань на
регіональному рівні з урахуванням асиміляційного потенціалу
території.
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Отже, необхідність переходу розвитку економічних сис-
тем на принципи екологізації, в першу чергу, обумовлена 
тими історичними змінами, які відбуваються в усіх регіонах 
світу. Техногенне навантаження на окремі регіони вже сьо-
годні досягло критичних позначок, саме тому потрібно приді-
ляти більше уваги тим факторам і ресурсам, які знищуються 
без можливості відновлення, для досягнення добробуту сус-
пільства. Спрямованість економіки лише на зростання при-
зводить до появи негативних екстерналій, а саме – зростання 
рівня забруднення навколишнього середовища і інтенсивного 
використання природних ресурсів, що, в свою чергу, призво-
дить до зменшення асиміляційного природного потенціалу. 
Зрозуміло, що такі взаємовідносини між природною і економіч-
ними системами призводять до серйозних екологічних загроз.

Розвиток сільських територій країн Європейського Союзу 
свідчить про дещо інші орієнтири у розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва. Основним з них є ресурсозбереження 
для наступних поколінь. Державний сектор жорстко регулює 
як обсяги виробництва окремих видів сільськогосподарської 
продукції для мінімізації перевиробництва, так і еколого-
економічне використання ресурсів на сільських територіях [5].

Ситуація, яка склалася, викликає жорсткі дискусії на Еко-
номічних та Екологічних Саммитах, конференціях світового 
рівня. Важливий вплив здійснюють і затверджені складові 
Кіотського Протоколу, згідно з якими на державному рівні 
регулюються усі шкідливі викиди і для кожної екосистеми 
створюється своя власна економіко-організаційна система 
екологічного регулювання.

Дана система створюється для розроблення і забезпечення 
реалізації програм з відновлення і зберігання екосистеми, а, 
відповідно, природних ресурсів, які не потрапляють під юрис-
дикцію окремих держав світу – це ресурси Світового океану і 
космічний простір, які здійснюють свій вплив на природно-
кліматичні зміни в окремих регіонах світу, останнім часом пе-
реважно негативні. А також ставлення до природних ресурсів, 
що потрапляють під юрисдикцію окремих держав світу та на-
дають можливість використовувати їх для створення валового 
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внутрішнього продукту та нарощувати експортний потенціал 
країни.

Висновки. Еколого-орієнтований підхід в оптимізації ре-
сурсного потенціалу ми характеризуємо через поєднання скла-
дових розвитку аграрного сектора з урахуванням екологічних 
критеріїв, негативного впливу на окремі види природних ре-
сурсів. Оптимальне ресурсозабезпечення галузі повинно ґрун-
туватися на спроможності природних систем нейтралізувати 
негативний вплив результатів використання ресурсів у вироб-
ничому процесі і поновленні якісних компонентів природного 
середовища. Результатом реалізації заходів щодо оптимізації 
ресурсозабезпечення є не тільки ріст натуральних і вартіс-
них показників діяльності підприємств аграрного сектора і 
біо-соціо-еколого-економічної ефективності, а й забезпечення 
продовольчої безпеки регіонів і країни в цілому.

Формування збалансованого ресурсного потенціалу аграр-
ного сектора повинно базуватися на основі системного, 
еколого-орінтованого підходу з урахуванням впливу природно-
кліматичних особливостей регіону і асиміляційного фактора 
впливу, який виступає основою для самовідновлення при-
родних ландшафтів сільської території. Реалізація напрямів 
практичного застосування повинно базуватися на активізації 
заходів щодо екологізації виробництва з метою забезпечення 
самоочищення територій і зниження негативного впливу на 
екосистеми.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СЕРЕДОВИЩА ІНФОРМАЦІЙНО-

КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 
ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

В.В. Клочан, кандидат економічних наук, доцент, докторант
Миколаївський державний аграрний університет

У статті досліджено Інституціональне забезпечення середовища 
інформаційно-консультаційного забезпечення в період реформуван-
ня аграрної сфери. Уточнено місце та роль інституціональної скла-
дової в умовах зростання попиту на інформаційно-консультаційні 
послуги. Запропоновано модель структури інституціональної системи 
інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери.

Ключові слова: інституціональне забезпечення, інституціональні 
аспекти реформування, сільське господарство, аграрна сфера.

Інституціональна складова входить до числа фунда-
ментальних передумов становлення і розвитку системи 
інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери. 
І це закономірно, адже прикладний характер інформаційно-
консультаційного обслуговування проявляється через вза-
ємодію цілком конкретних об’єктів – інститутів, якими 
виступають, з одного боку, аграрні товаровиробники – сіль-
ськогосподарські підприємства, фермерські господарства, 
особисті селянські господарства, агрофірми, агрохолдинги 
тощо, а з другого – державні установи, організації, науко-
ві та освітянські заклади, фінансові і комерційні структури 
та ін. Відносини між ними у процесі надання та отриман-
ня інформаційно-консультаційних послуг складаються під 
впливом економічних, організаційних, правових, соціально-
психологічних та інших факторів макросередовища. Безпо-
середній перебіг здійснюваних заходів відбувається через 
реалізацію економічних відносин між зацікавленими сторона-
ми в контексті існуючих в суспільстві традицій, правил, норм, 
законів, менталітету, світоглядних позицій людей тощо.

У науковій літературі поняття «інституціональне забезпе-
чення» трактується в двох аспектах. З одного боку – це звичаї, 
традиції, норми поведінки, які прийняті в суспільстві, – «ін-
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ституції», з другого – це їхнє відтворення у законах, правових 
нормах, соціальних організаціях – «інститути».

Основоположник інституціоналізму Т. Веблен зазначав, 
що «інституції» (в процесі перекладу його основоположної пра-
ці «The Theory of Leisure Class» на російську мову помилково 
було зазначено «інститут»), з одного боку, є традиційним спо-
собом реагування на стимули, які створюються за певних об-
ставин, з другого – це особливі способи існування суспільства, 
які утворюють особливу систему суспільних відносин [1].

Сучасна економічна думка базується на тому, що інсти-
туції – це формальні та неформальні (ментально обумовлені) 
алгоритми, що дозволяють або забороняють суб’єктові певні 
дії, тобто норми поведінки, а інститути – це система реально 
оформлених закладів та організацій [2].

Д. Норт визначив інститут як сукупність створених лю-
диною обмежень, які структурують політичні, економічні та
соціальні взаємодіїї [3].

Роль інституціоналізму полягає в тому, що він є фактором 
зниження невизначеності та базисом для прогнозування по-
ведінки суб’єктів у майбутньому. Інститути пропонують схеми 
дій у тих сферах, де ця схема не існувала і тому була неви-
значеною. Невизначеність соціально-економічних, правових, 
морально-етичних та інших інститутів знижує мотивацію еко-
номічної діяльності суб’єктів. Визначаючи мотивацію еконо-
мічної діяльності, Д. Норт писав, що країни третього світу бідні 
тому, що існуючі інституціональні обмеження на політичну й 
економічну діяльність не стимулюють виробничу діяльність [3].

На основі моделі інституціональної системи Д. Норта 
та з урахуванням власного бачення природи інформаційно-
консультаційного забезпечення аграрної сфери нами було 
розроблено принципову модель структури інституціональної 
системи інформаційно-консультаційного забезпечення аграр-
ної сфери (рис.).

Слід зазначити, що теоретичні аспекти та питання при-
кладного застосування інституцій у сфері інформаційно-
консультаційного забезпечення аграрного сектора економіки 
в трансформаційний період у вітчизняній науковій літературі 
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розглянуто недостатньо. В той же час, перехід до економіки, 
заснованої на знаннях, висуває досить серйозні вимоги до ін-
ституціональних засад становлення і розвитку інформаційно-
консультаційного обслуговування аграрної сфери, стилю та 
методів здійснення такої діяльності в сучасних умовах. Осо-
бливо актуальними на даний час є питання інституціональ-
ного забезпечення розвитку інформаційно-консультаційної 
діяльності на низовому рівні, тобто на рівні господарюючих 
суб’єктів та сільських територій, що безпосередньо випливає з 
положень Державної цільової програми розвитку села на пері-
од до 2015 року, Законів України «Про Основні засади розви-
тку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 
та «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», завдань, 
які визначено Концепцією формування державної системи
сільськогосподарського дорадництва.

Рис. Модель структури інституціональної системи інформаційно-
консультаційного забезпечення аграрної сфери

Україна успадкувала слаборозвинену систему інформаційно-
консультаційного забезпечення аграрної сфери. До того ж вона 
повністю була підпорядкована пануючій в СРСР колгоспно-
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радгоспній формі організації сільського господарства. З роз-
падом СРСР, переходом від планової економіки до ринкової 
радянська система інформаційно-консультаційного обслуго-
вування сільського господарства припинила своє існування.

У ході економічних реформ Україна обрала ринкову мо-
дель розвитку сільського господарства, що, природно, зумо-
вило необхідність здійснення кардинальних змін у відносинах 
власності, формах організації виробництва, технологіях, тех-
ніці, комунікаціях, інститутах. Все це корінним чином змінило 
попереднє уявлення про сутність, зміст і механізми інституціо-
нальних засад системи інформаційно-консультаційного забез-
печення аграрної сфери, заперечуючи одні з них і збагачуючи 
інші.

Ретроспективний аналіз становлення інституціонального 
середовища системи інформаційно-консультаційного забез-
печення аграрної сфери показав, що зміни відбулися на всіх 
напрямках.

На даний час в Україні сформувалася багатоукладна сіль-
ська економіка, що ґрунтується на різних формах ведення 
господарства і різному стилі життя і поведінки зайнятих у 
ній людей. Виділяється чотири основні господарські уклади: 
колективні підприємства у формі господарських товариств, 
виробничих кооперативів, спілок, об’єднань, державних під-
приємств, інших господарських організацій; крупні агро-
холдинги; великі і дрібні фермерські господарства; особисті 
господарства населення. Багатоманіття розмірів і форм госпо-
дарювання створює передумови для конкуренції між ними за 
земельні, майнові, трудові і фінансові ресурси, за ринки збуту 
продукції, але разом з тим сприяє розвитку коперативних від-
носин, дозволяє використовувати переваги як великого сіль-
ськогосподарського виробництва, так і дрібного. 

Слід зазначити, що в конкурентних змаганнях шанси сторін 
досить різняться. І справа тут не лише в розмірах та інших оче-
видних перевагах, а й в ступені поінформованості сторін про 
ситуацію на ринках аграрної продукції, матеріально-технічних 
ресурсів, фінансів, послуг тощо, знаннєвому рівні керівників 
та спеціалістів підприємств, фермерів, власників селянських 
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господарств щодо техніко-технологічних, організаційно-
управлінських та інших інновацій. Тобто інституціональна ба-
гатоукладність форм господарювання в аграрній сфері мусить 
бути доповнена відповідними інститутами її інформаційного 
та консультаційно-інноваційного забезпечення.

Інституціональне середовище системи інформаційно-
консультаційного забезпечення аграрної сфери формують, з 
одного боку: сільськогосподарські товаровиробники з відповід-
ними внутрішньогосподарськими структурними підрозділами, 
менеджерами, спеціалістами, безпосередніми виконавцями 
виробничо-господарських процесів; жителі сільської місцевос-
ті; органи місцевої влади та самоврядування, а з другого – су-
купність функціонально повноважних інститутів (правових, 
наукових, освітянських, інформаційних, торговельно-збутових, 
торговельно-постачальницьких, фінансово-кредитних, контр-
олюючих, дорадчих тощо). Кожний з цих інститутів має відпо-
відне цільове призначення, соціально-економічну значущість і 
виступає невід’ємною складовою даної системи.

Актуальність дослідження інституціональних аспектів ста-
новлення і розвитку системи інформаційно-консультаційного 
забезпечення аграрної сфери ґрунтується на тому, що сучасне 
українське село характеризується підвищеним рівнем бідності 
й соціального неблагополуччя. При цьому в країні до цього часу 
відсутня науково обґрунтована цілісна концепція подолання 
наслідків соціально-економічної кризи й, відповідно, більш-
менш повна стратегія аграрних перетворень. Невирішеним, 
на законодавчому рівні, залишається питання пріоритетності 
організаційно-правових форм ведення сільського господар-
ства, що на практиці проявляється в недостатній увазі до всіх 
них з боку владних державних інститутів. Як результат, на селі 
продовжують зміцнюватися позиції неформальної економіки, 
поглиблюється архаїзація виробничої діяльності, посилюється 
вплив бюрократизованої місцевої влади, зростає розчаруван-
ня людей в сільському укладі життя. Інакше кажучи, має місце 
різке погіршення «якості» економічних і соціальних інститутів, 
що є головною причиною занепаду сільських територій.
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З огляду на ситуацію, яка склалася на даний час, і бачення 
майбутнього образу сільського господарства, вважаємо, що на 
селі, в першу чергу, необхідно розвивати такі інститути і фор-
ми організації економічного й соціального життя, які допома-
гали б реалізувати назрілі потреби та корінні інтереси більшої 
частини населення, підсилювали ініціативу, підприємниць-
ку, організаційну й інноваційну діяльність селян. Вирішенню 
цього питання могло б сприяти створення на місцях своє-
рідних «центрів» соціально-економічного життя, покликаних 
інтегрувати особисті селянські господарства в ринок цивілі-
зованим шляхом через формування відповідних інституціо-
нальних структур. Основні функції в таких «центрах» можуть 
бути покладені на місцеві структури системи інформаційно-
консультаційного забезпечення аграрної сфери, за участю 
яких розробляються і реалізуються повсякденні й перспектив-
ні плани сільських мешканців, закладаються основи вирішен-
ня різноманітних проблем соціального й економічного життя 
сільських громад.

У контексті сказаного головними напрямками діяльності 
держави в сільській місцевості на сучасному етапі повинні 
стати: створення повноцінної нормативно-законодавчої бази 
місцевого самоуправління і кооперації на селі й цілеспрямова-
на організаційна робота по формуванню відповідних інститу-
тів і структур; підтримка й розвиток інфраструктури сільської 
економіки – энерго- і газопостачання, транспортних і інфор-
маційних мереж, соціальної сфери.

Література:
1. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен; (пер. с англ. С. Г. Сорокиной). — 
М. : Прогресс, 1984. — 367 с.
2. Архиереев С. Институциональные преобразования и трансакционные издержки / 
Архиереев С. // Бизнес Информ. — 1998. — № 11. — С. 20—22.
3. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа / Д. Норт // Вопросы 
экономики. — 1997. — № 3. — С. 6—17.

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



39Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.2, 2011

УДК 338.432:632.11

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ 
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

В.В. Гречкосій, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
І.Г. Гуров, кандидат економічних наук
Миколаївський державний аграрний університет

У статті розглянуто сучасний стан формування ринку продукції 
рослинництва на Миколаївщині та основні напрямки поліпшення його 
розвитку.

Ключові слова: рослинницька продукція, інфраструктура ринку, 
аграрний ринок.

Постановка проблеми. Однією з основних складових 
аграрного ринку є продукція рослинництва, завдяки якій 
відбувається забезпечення населення основними видами 
продукції харчування, тваринництва – кормами, а легкої про-
мисловості – сировиною. Особливо напруженою останніми ро-
ками є ситуація з забезпеченням населення цукром, гречкою. 
Значною проблемою є якість рослинницької продукції. Роз-
гляд цих питань є метою нашої статті.

Аналіз останніх досліджень. Питання виробництва і за-
безпечення населення основними продуктами харчування ви-
кладено у працях П. Гайдуцького, О. Гудзинського, М. Зубця, 
П. Саблука, І. Топіхи та інших, проте цілий ряд проблем роз-
витку аграрного ринку на регіональному рівні залишаються 
невирішеними.

Мета статті. Розглянути сучасний стан формування рин-
ку рослинницької продукції на регіональному рівні та наміти-
ти шляхи подальшого його розвитку.

Виклад основного матеріалу. Ринок продукції рослинни-
цтва займає провідне місце в загальному ринку продовольства 
України. Від його розвитку залежить забезпечення населення 
високоякісними продуктами харчування, зміцнення експорт-
ного потенціалу країни, підвищення конкурентоспроможності 
галузі та гарантування продовольчої безпеки держави.

Останніми роками виробництво продукції рослинництва 
на Миколаївщині відбувається нерівномірно і характеризується
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суттєвими коливаннями валових зборів та врожайності, що 
негативно впливає на забезпечення ринкового попиту на про-
дукти харчування, сировину для переробних підприємств та 
корми для тваринництва (табл. 1).

Таблиця 1
Площа та обсяги виробництва продукції 
основних сільськогосподарських культур 
у господарствах Миколаївської обл.

Показники 1990 р.
Середнє 
за 2000-
2008 рр.

2009 р. 2010 р. 2011 р.
Середнє 
за 2000-
2011 рр.

Середній 
за 2000-
2011 рр.
до 1990, 

%

Зернові

Площа, тис. га 763,7 743,5 894,6 876,8 930,9 861,5 112,8

Урожайність, 
ц/га 35,4 23,0 27,6 25,1 28,1 26,1 73,7

Валовий збір,
тис.т 2706 1711 2465 2201 2617 2248 83,1

Соняшник

Площа, тис. га 144,3 305,1 401,1 396,6 373,1 369,0 255,7

Урожайність, 
ц/га 15,3 11,5 13,8 14,8 16,0 14,1 92,2

Валовий збір,
тис. т 220,4 351,3 553,1 586,1 597,0 521,9 236,8

Овочі

Площа, тис. га 18,3 17,7 16,6 18,5 19,5 18,1 98,9

Урожайність, 
ц/га 156,0 129,5 201,3 191,1 193.6 178,8 114,6

Валовий збір,
тис. т 285,0 229,2 334,2 354,1 376,7 323,5 113,5

Виноград

Площа, тис. га 10,4 5,1 5,4 5,3 5,3 5,3 51,0

Урожайність, 
ц/га 50,9 60,6 84,7 73,2 103,5 80,5 158,2

Валовий збір,
тис.т 52,9 31,0 45,8 38,9 55,0 42,7 80,7

З даних табл. 1 видно, що середньорічне виробництво 
зерна за 2000-2011 рр. склало 2248,5 тис. т – 83,1% до рів-
ня 1990 р. У 2011 р. зібрано врожай зернових 2617,2 тис. т. 
Збільшення виробництва зерна було зумовлено як розши-
ренням посівних площ, так і зростанням урожайності, яка у 
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2011 р. склала 28,1 ц/га. В той же час за період 2000-2008 рр. 
урожайність в середньому була 23 ц/га. З інших сільськогос-
подарських культур, що займає значне місце в економіці об-
ласті, є вирощування соняшнику, яке у порівнянні з 1990 р. 
збільшилося майже в 2,5 рази. У 2011 р. отримано самий 
високий валовий збір соняшнику – 597 тис. т, і урожайність 
склала 16 ц/га, що на 0,7 ц/га вище рівня 1990 р. З даних 
табл. 1 також видно, що в області поліпшилася ситуація з ви-
робництвом овочів і винограду, і особливо в 2011 р., коли по-
казники їх виробництва стали вищими рівня 1990 р. Рівень 
виробництва впливає на ціни реалізації. Динаміку середніх 
цін реалізації основних видів рослинництва за 2005-2011 рр. 
представлено в табл. 2.

Таблиця 2
Середні ціни реалізації основних видів продукції 

рослинництва у Миколаївській області

Продукція 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Зернові 433 511 772 821 799 1112 1463

Насіння соняшнику 921 893 1761 1382 1886 3006 3432

Овочі 839 906 1317 742 797 920 752

Виноград 1021 2111 1838 3200 3009 3464 2906

Аналіз показників в табл. 2 показує, що ціни на основні 
види рослинницької продукції за 2005-2011 рр. нестабільні і 
відображають рівень виробництва продукції рослинництва. 
Ціни на зернові та насіння соняшнику мають стійку тенден-
цію до росту, що пов'язано зі світовими цінами на цю про-
дукцію. В той же час ціни на овочі та виноград у 2011 р. дещо 
знизилися за рахунок збільшення об'ємів їх виробництва.

Збільшення виробництва рослинницької продукції дає 
можливість нарощувати об’єми і виручку від її реалізації, яка за 
2008-2010 роки склала відповідно 1746, 3474 і 3656 млн грн, 
тобто збільшилася більш ніж у два рази.

Для вирішення питань нарощування об'ємів виробництва 
сільськогосподарської продукції, забезпечення потреб ринку і 
стабілізації цін в області розроблено Програму нарощування 
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об'ємів виробництва всіх сільськогосподарських культур до 
2015 р. За цією програмою у рослинництві буде проводитися 
удосконалення структури посівних площ, створюватися умо-
ви для нарощування виробництва зерна, соняшнику, овочів, 
винограду в господарствах усіх форм власності. Для цього
необхідно:

 - більш активними темпами впроваджувати сучасні
технології виробництва сільськогосподарських культур;

 - при розробленні цілей прискорення темпів збільшення 
об'ємів виробництва продукції рослинництва в республіці в 
2015 р. намічається виробництво зернових культур на рівні 
80 млн т, а на Миколаївщині – 4,4 млн т;

 - активізувати створення в повному обсязі інфраструкту-
ри регіонального аграрного ринку, забезпечити її діяльність і 
ефективне функціонування, що дасть змогу розвивати галузь 
рослинництва більш інтенсивно.

Здійснення цих та ряду інших заходів дасть змогу приско-
рити темпи збільшення виробництва продукції рослинництва, 
збалансувати попит та пропозицію, і на цій основі сформу-
вати стабільні та оптимальні ціни, що забезпечить ефективне 
функціонування сільськогосподарського виробництва.
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ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
В ОПТИМАЛЬНИХ УМОВАХ ОПОДАТКУВАННЯ
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І.Г. Крилова, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Визначено ефективність функціонування аграрного сектора еко-
номіки та зроблено аналіз податкового навантаження сільськогоспо-
дарських підприємств за різними організаційно-правовими формами 
господарювання. Проведено статистичне дослідження та виявлено 
ступінь залежності і взаємозв’язок результатів діяльності суб’єктів 
господарювання від впливу важелів податкової політики. 

Ключові слова: ефективність виробництва, прибуток, податки, 
показники ефективності, податкове навантаження, ефективна система
оподаткування, податковий тягар.

Постановка проблеми. Досягнення ефективної діяль-
ності в усіх сферах економіки – важлива передумова забез-
печення високих темпів економічного зростання, підвищення 
матеріального та культурного життя народу. Ефективність є 
основою функціонування народного господарства, але її ана-
ліз потребує подальшого вдосконалення. Останніми роками 
з’явилося багато літератури стосовно аналізу ефективності 
аграрного виробництва. Лише невелика кількість публікацій 
висвітлювала теоретичні основи визначення ефективності, 
більше уваги приділялося емпіричному аналізу. Вимоги макро- 
і мікроекономічних процесів, які відбуваються в суспільстві, 
та фіскальне регулювання економіки мають характер взаєм-
ного впливу. В ринкових умовах існує проблема вдоскона-
лення ефективності системи оподаткування господарюючих 
суб’єктів [1-4]. Остання є необхідним інструментом будь-якої 
суспільно-економічної формації, обумовленої її фіскальною 
функцією, завдяки чому відбувається наповнення державно-
го бюджету. Також податкова система має змогу здійснювати 
регуляцію прискореного розвитку певних галузей народного 
господарства, регіонів та окремих об’єктів країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо ролі 
і місця податків в економічній системі дозволяє стверджу-
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вати про необхідність розгляду цього питання. Зокрема, ро-
боти Д. Деми, М. Дем’яненка, О. Кириленка, В. Кравченка, 
І. Луніної, Т. Меліхової, П. Саблука, Г. Ястремської та інших 
присвячено дослідженню принципів побудови, розвитку та 
напрямів реформування податкової системи тощо. Аналіз 
моніторингу справляння податків здійснюється в роботах 
А. Бодюка, А. Верзуна, П. Лайко, П. Мельника, С. Романен-
ко, А. Соколовської, С. Юрія, І. Шевчука. Проте, слід зазначи-
ти, що дослідження названих авторів мають хоч і глибокий, 
але вузькоспеціалізований характер і присвячені здебільшого 
аналізу механізму дії окремого податку (наприклад ПДВ, по-
датку на прибуток та ін.). Бракує загальносистемних дослі-
джень впливу системи оподаткування на економіку аграрних
підприємств.

Мета і завдання дослідження. Розроблення обґрунтова-
них наукових пропозицій та практичних рекомендацій щодо 
ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва в 
оптимальних умовах оподаткування.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-
методологічних положень і прикладних питань з приводу 
взаємозв’язку розвитку та ефективності виробництва і функ-
ціонування оподаткування аграрного сектора економіки. 
Об’єктом дослідження є сфера економічних відносин господа-
рюючих суб’єктів АПК в частині справляння податкових пла-
тежів державі та їх впливу на ефективність виробництва.

Представимо наукову новизну одержаних результатів:
 - вперше обґрунтовано та систематизовано показники 

оцінки рівня впливу фіскальної політики на ефективність 
діяльності аграрних підприємств (в розрізі організаційно-
правових форм господарювання), що дасть можливість їх ви-
користання в будь-якому регіоні країни;

 - розроблено та запропоновано алгоритм обчислення по-
датку на прибуток підприємств із застосуванням диференці-
йованої ставки залежно від величини таких показників, як 
середньорічна вартість основних і оборотних засобів, рівень 
рентабельності та прибуток від основної діяльності.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Акцентую-
чи увагу на неможливості точного визначення межі загаль-
ного рівня оподаткування економіки, нами підкреслюється 
необхідність дослідження тенденції взаємозв’язку між розви-
тком економіки, часткою податкових надходжень у бюджет і 
структурою податків, що допоможе запобігти негативній дії 
податків або згладити її у певній економічній ситуації. Під час 
дослідження нами виокремлено критерії та згруповано і сис-
тематизовано показники ефективності сільськогосподарсько-
го виробництва, що є основою для дії впливаючих факторів.

Оскільки система оподаткування прямо чи опосередкова-
но впливає практично на всі сфери суспільного життя, то еко-
номічна теорія з метою визначення формалізованого виразу 
критерію ефективності пропонує використовувати конкретні 
групи індексів та показників [5, 6]. Для з’ясування такого стану 
оцінюють динаміку зміни величини доходів бюджету стосов-
но ВВП, використовуючи класичні коефіцієнти еластичності 
та динамічності податків. Як відомо, коефіцієнт еластичності 
податкових надходжень (ELAST) відбиває відносні зміни їх об-
сягу при чинній податковій системі, яка залишається незмін-
ною стосовно відносної зміни бази оподаткування, а також 
виводить пряму залежність між економічною ефективніс-
тю підприємств, національної економіки в цілому та рівнем
оподаткування.

Економічно та графічно було доведено, що податки впли-
вають на економічну ефективність виробництва за рахунок 
зміни його обсягів, що характеризується рівнем чистого на-
ціонального продукту.

В умовах сьогодення виникає необхідність у групуванні та 
доповненні методичних прийомів щодо визначення податко-
вого навантаження як на мікро-, так і на макрорівнях. Оцінку 
ефективності податкової політики суб’єктів господарювання 
рекомендуємо здійснювати за допомогою системи показників, 
які було згруповано та відібрано за принципами економічної 
доцільності, доступності, податкоспроможності як результату 
фінансового стану [7]. Для цього визначаються різні показ-
ники ефективності податкових платежів, які можна поділити 
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на загальні та часткові. До загальних показників належать: 
збільшення або зменшення загальної суми податкових плате-
жів в абсолютному вираженні та темпи зростання загально-
го розміру податкових платежів підприємства за звітний чи 
попередній рік; рівень оподаткування, податкомісткість ді-
яльності та податкова квота підприємства. До часткових по-
казників ефективності податкових платежів можна віднести 
такі, як рівень оподаткування окремих господарчих операцій 
або укладених угод, окремих видів діяльності, пільгового опо-
даткування господарства та коефіцієнт оподаткування при-
бутку підприємства.

Було досліджено та проаналізовано в динаміці показники, 
які характеризують обсяги виробництва та реалізації продук-
ції, продуктивність праці, урожайність сільськогосподарських 
культур і продуктивність тварин, витрати на виробництво 
та показники рентабельності, фінансовий стан підприємств 
аграрного сектора. Необхідно відмітити позитивні зміни: пи-
тома вага прибуткових господарств Миколаївської області по-
стійно збільшується, відповідно спостерігається і збільшення 
суми отриманого прибутку як в загальному вираженні, так і 
в розрахунку на одне господарство чи 1 га сільськогосподар-
ських угідь. Проте невпинно скорочується кількість суб’єктів 
господарювання. Під час дослідження детально проаналізо-
вано ефективність використання земель найбільш успішних 
за рейтингом агропромислових формувань регіону, а також 
визначено податкове навантаження сільгосппідприємств Ми-
колаївської області. Детальні аналітичні спостереження дове-
ли, що найбільшого податкового тиску зазнають господарські 
товариства, в той час як пріоритетними стають приватні під-
приємства, де кращі кінцеві результати виробничої діяльності 
та менше податкове навантаження. Для уточнення інформа-
ції по сплаті податків в розрізі за видами проаналізовано по-
казники діяльності агропідприємств у Новобузькому районі 
Миколаївської області. В динаміці за останні п’ять років було 
згруповано показники економічної ефективності та визначе-
но рівень податкового навантаження господарств залежно від 
типів підприємств недержавної форми власності.
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Проведені нами розрахунки та групування вказують на 
взаємозалежність між результатами діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств та рівнем оподаткування за спрощеною 
системою [8-10]. Тобто у господарствах, де обсяг сплачених 
податків є найнижчим, показники ефективності сільськогос-
подарського виробництва є найгіршими, а господарствам, в 
яких найбільший обсяг сплачених податків, вдалося досягти 
практично найкращих результатів виробництва.

Проведений аналіз основних податкових надходжень дає 
підстави стверджувати, що на сьогодні залишаються невирі-
шеними питання переорієнтації діючої податкової системи на 
стимулювання процесів економічного розвитку країни. Таким 
чином, дослідження стану та динаміки структури податко-
вої системи свідчить про нестабільність податкової політики 
в Україні. В силу цього, очевидно, першочергове завдання у 
фінансово-економічній сфері – визначення пріоритетів міні-
мум на 5 років і стабілізація податкової системи [11].

За допомогою статистичного дослідження залежностей по-
казників ефективності сільськогосподарського виробництва 
та податкової політики проведено кореляційно-регресійний 
аналіз, який реалізовано на персональному комп’ютері засо-
бами інтегрованої системи статистичного аналізу й обробки 
даних SТАТISТІСА. Найбільший вплив на результативні змін-
ні мають сплата фіксованого сільськогосподарського податку 
та розмір податкового навантаження у розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь. Одним із вагомих впливаючих 
факторів на ВВП є розмір сплачених податків у розрахунку на 
100 грн виручки від реалізації продукції:

Y1_WWP = 251,15x2 – 1,1174.
Таким чином, ми маємо рівняння регресії 

y = 251,15x – 1,1174 та коефіцієнт детермінації R2 = 0,3833. До-
слідивши кореляційне поле, рівняння регресії, відмітимо, що 
зв’язок між податковою політикою та економічною ефектив-
ністю виробництва є прямим, але досить таки слабким.

Раціональна система оподаткування повинна стиму-
лювати господарську і підприємницьку ініціативу, ство-
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рювати відносно рівні умови в різних секторах економіки. 
Загальна реформа оподаткування у розвинутих країнах ви-
значила стимулюючим фактором інновації до активної частки 
капіталів. Виходячи з вищевказаного, нами здійснено пошук 
об'єктивніших диференційованих критеріїв оподаткуван-
ня із застосуванням багатофакторного аналізу господарської
діяльності.

Нами використано модель оподаткування прибутку під-
приємств, що передбачає захист інтересів господарюючого 
суб’єкта. В основу моделі покладено прагнення гарантувати 
мінімально необхідну для підприємства суму прибутку, яка 
повинна залишатися в його розпорядженні, виходячи з нор-
мативу рентабельності. Кореляційний аналіз показав, що 
взаємозв’язок між доходом від реалізації продукції та серед-
ньорічною вартістю основних і оборотних засобів дуже тісний:

y = –9E-07x2 + 0,8915x – 4208,6,

R2 = 0,947.
Значною мірою впливає на прибуток господарств від 

основної діяльності капітал підприємства:

y = –2E–07x2 + 0,0867x – 292,99,

R2 = 0,7161.
Графічна інтерпритація параметричного рівняння пока-

зує, що в даному випадку це парабола, критична точка якої 
знаходиться на межі 270 млн грн. Тобто, нарощування капі-
талу за межі даної величини є недоцільним, оскільки прибуток 
буде зменшуватися. Групування аналітичних спостережень 
також довело зазначений момент: ті підприємства, де серед-
ньорічна вартість основних і оборотних засобів коливається 
в межах 8-14 млн грн, отримали низькі результати або збит-
ки, рівень рентабельності є від’ємним. Найбільш прибуткови-
ми виявилися господарства, в яких вартість капіталу складає 
близько 182 млн грн, проте рентабельність у них – 30%, на 
відміну від 31 та 39% попередніх двох груп, де вартість засо-
бів є нижчою.
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Висновки. Отже, доведено, що система оподаткування 
підприємств аграрного сектора економіки повинна стимулю-
вати підприємницьку діяльність. Основним податком, який 
повинні сплачувати сільськогосподарські підприємства в най-
ближчій перспективі повинен бути податок на прибуток.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 
І ДІАГНОСТИКИ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Т.А. Бурова, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

У статті викладено принципи, етапи відбору індикаторів діагностуван-
ня та моніторингу життєздатності підприємств харчової промисловості.

Ключові слова: моніторинг, діагностика, життєздатність,
індикатори.

На процес здійснення моніторингу і діагностування функ-
ціонування підприємства харчової промисловості впливає 
значна кількість чинників: рівень техніки та технології вироб-
ництва, соціально-економічні умови господарської діяльності, 
рівень науково-технічного потенціалу, кваліфікація кадрового 
складу та ін. Визначення впливу цих та інших факторів під 
час діагностування економічної стійкості є складним і важли-
вим напрямом її досягнення.

Метою статті є дослідження місця діагностування та мо-
ніторингу в системі управління життєздатністю підприємства 
в умовах мінливості внутрішнього і зовнішнього середовища, 
яке особливо актуальне в кризовий період. Теоретичними і 
практичними аспектами моніторингу і діагностики ефектив-
ності діяльності підприємств присвячено багато наукових 
досліджень закордонних і вітчизняних економістів: О.І. Амо-
ша, Дж. Блека, А. Бравермана, С.Г. Дзюби, П.В. Журавльова, 
Дж.М. Іванцевича, В.М. Колпакова, А.А. Лобанова, В.Д. Па-
грушева, Ф.Ю. Поклонського, М.Г. Рака, Д.С. Синка, Г.М. Ску-
даря, А.А. Томпсона, В.С. Шекшня та інших.

Економічна ситуація в Україні зумовлює потребу в пошуку 
та використанні нових чинників, які забезпечують можливість 
виходу підприємств із кризового стану, вимагає формування 
сучасних механізмів управління, що спрямовані на інтенсифі-
кацію відтворювального процесу і підвищення рівня ефектив-
ності виробництва.

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



51Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.2, 2011

Процес діагностування та моніторингу життєздатності 
підприємства харчової промисловості має базуватися на та-
ких принципах:

 - виробниче підприємство варто розглядати як складну 
систему, до складу якої входять відповідні підсистеми, модулі, 
що підпорядковуються загальним принципам життєздатнос-
ті підприємства, проте наявність повної рекурсивності всіх 
складових не є обов’язковою;

 - метою системи діагностування результатів функціону-
вання підприємства з використанням теорії життєздатних 
систем є досягнення внутрішнього та зовнішнього гомеоста-
зису, через підтримку визначених ключових параметрів (інди-
каторів) життєздатності підприємства;

 - розуміння діагностування життєздатності підприємства 
як системного процесу багаторівневого типу та як структурної 
складової системи управління суб’єктом господарювання;

 - синтез індикаторного аналізу функціонування підпри-
ємства (наявного вітчизняного та зарубіжного досвіду) до сис-
теми діагностування життєздатності підприємства;

 - ідентифікація рівнів життєздатних систем підприєм-
ства: життєзбереження, життєзабезпечення чи життєздатного 
розвитку для формування і реалізації стратегій їх подальшого 
розвитку.

Маючи об’єктивні і суб’єктивні дані про системну діагнос-
тику життєздатності підприємства, було виділено такі її рівні 
(рис.1).

Рівень 1: кінцеві результати підприємства, які формують 
відповідний стан системи підприємства, що може мати форми 
прояву: життєздатність чи глибока криза. Цей блок включає, 
з точки зору діагностування, інформацію про складові, що є 
необхідними для дослідження життєздатності підприємства.

Рівень 2: оцінка одержаних результатів функціонуван-
ня підприємства. Цей рівень діагностування життєздатності 
свідчить про наявність коливань, що виникають у функціону-
ванні підприємства, та містить елементи прогнозування роз-
витку подій при існуючих тенденціях.

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



52 Економічні науки

Рис.1. Місце діагностування та моніторингу в системі 
управління життєздатністю підприємства

Рівень 3: виявлення помилок діяльності, оптимальності 
способів поєднання внутрішніх факторів, побудова функцій 
прогнозування розвитку функціонування підприємства, її 
тенденцій при існуючому рівні самоорганізації.

Рівень 4: вибір та підтримка ключових індикаторів жит-
тєздатності підприємства у визначених параметрах для досяг-
нення внутрішнього та зовнішнього гомеостазису.

Рівень 5: на цьому рівні основним завданням є обґрун-
тування та вибір подальших стратегій, які мають постійно 
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переглядатися та корегуватися під впливом зовнішнього
середовища. У нашому випадку стратегія має містити кон-
кретні заходи стосовно подолання дисбалансу системи. Систе-
ма стратегічного управління життєздатністю має враховувати 
сценарії розвитку підприємства при прийнятті тієї чи іншої 
його стратегії. Тобто, головна мета цієї системи – прийняття 
ефективних рішень, які забезпечують рівновагу всієї системи 
із зовнішнім середовищем.

Згідно з даною концепцією системного діагностування для 
управління життєздатністю підприємств було визначено суть 
терміну «життєздатність», складові та фактори, які її форму-
ють. На основі оцінки адекватності вітчизняних та зарубіж-
них моделей діагностування банкрутства було виявлено, що 
останні показують стан підприємства, проте за рахунок низ-
ки причин не завжди дають однозначну і точну його оцінку. 
Тому було зроблено висновок про можливість використання 
цих моделей у діагностуванні життєздатності підприємства, 
проте, з попереднім їх коригуванням, а саме шляхом викорис-
тання набору індикаторів за функціональним призначенням: 
соціальні, виробничо-технологічні, інноваційно-інвестиційні, 
маркетингово-збутові, фінансові. Такий підхід дозволить 
більш точно продіагностувати проблеми на підприємстві й оці-
нити, наскільки кожна із складових спрямована на досягнен-
ня головної цілі підприємства в ринкових умовах – досягнення 
прибутковості. При побудові системи моніторингу та діагнос-
тування життєздатності підприємств до уваги взято такий 
факт, як доступність показників, що відіграє значну роль у 
ефективності, вчасності та достовірності процесу останніх. 

Для досягнення поставлених цілей відбір індикаторів для 
всіх системних рівнів моніторингу та діагностування життєз-
датності здійснено у декілька етапів (рис. 2).

Як видно з рис. 2, відбір індикаторів для побудови моде-
лей діагностування та системи моніторингу здійснювався че-
рез такі послідовні дії:

І етап: рейтингова оцінка індикаторів в результаті струк-
турного теоретичного аналізу; ІІ етап: залучення індикаторів 
окремих авторських моделей, визначених в результаті трьох-

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



54 Економічні науки

критеріального оцінювання відповідності мети дослідження; 
ІІІ етап: використання додаткових індикаторів та критеріїв в 
результаті опитування персоналу підприємств; ІV етап: вико-
ристання додаткових індикаторів-факторів життєздатності, 
які визначені в результаті їх оцінки на мезорівні; V етап: ви-
користання додаткових параметрів, які доповнюють сформо-
вану концепцію життєздатності підприємства; VІ етап: вибір 
ключових індикаторів з використанням кореляційного ана-
лізу для формування системи моніторингу та діагностичного
моделювання.

 Врахування рейтингу 
індикаторів в результаті 
структурного теоретичного 
аналізу 

Включення індикаторів 
окремих авторських моделей, 
визначених  в  результаті 
трьохкритеріальної оцінки 
адекватності цілям 

Використання  додаткових 
індикаторів та критеріїв, 
визначених в результаті 
опитування персоналу 

Включення додаткових 
параметрів, які доповнюють 
сформовану концепцію  
життєздатності  підприємства 

Використання додаткових 
індикаторів – чинників 
життєздатності, визначених в 
результаті оцінки життєздатності 

Фільтрація набору індикаторів за 
допомогою кореляційного аналізу 
та вибір найбільш впливових з 
них  для системи моніторингу та 
моделі діагностики 

Рис.2. Етапи відбору індикаторів діагностування
та моніторингу життєздатності підприємства

У результаті дослідження моделей діагностування життєз-
датності у вітчизняних та зарубіжних підходах було здійснено 
рейтингову оцінку 14 індикаторів, які найчастіше зустріча-
лися в авторських моделях. Зважаючи на багаторічний до-
свід функціонування та використання даних моделей варто 
їх долучити до набору індикаторів для побудови ситуативної 
моделі діагностування життєздатності підприємств харчової 
галузі. Аналіз даних дослідження показав, що найчастіше за-
стосовуваними індикаторами життєздатності у вітчизняних 
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та зарубіжних моделях є такі: коефіцієнт оборотності активів 
(частота повторюваності якого становить 11,5% у зарубіжних
моделях і 6,4% у вітчизняних), коефіцієнт віддачі активів склав 
4,6% у зарубіжних моделях і 5,1% у вітчизняних, рентабельність 
власного капіталу становить 4,6 та 6,4% і коефіцієнт поточної 
ліквідності відповідно склав 3,4 та 9,0%, коефіцієнт співвідно-
шення власних та запозичених коштів – 4,6 та 3,9% [1, 2].

У результаті оцінки адекватності зарубіжних та вітчиз-
няних підходів на основі інформації про діяльність семи 
підприємств акціонерної форми власності, які здійснювали 
діяльність у Миколаївській області протягом 2000-2009 років, 
для дослідження було визначено окремі моделі, якими можна 
скористатися в практиці управління підприємствами харчо-
вої промисловості. Трьохкритеріальна оцінка адекватності ав-
торських моделей свідчить про важливість врахування в меті 
дослідження моделей таких авторів, як: Е. Альтмана, Р. Таф-
флера і Г. Тішшоу, А. Шевчука, О. Проскури, О. Терещенка та 
універсальної дискримінантної моделі (розроблено автором).

Відповідно до зазначених авторських моделей, з метою 
побудови ситуативної моделі діагностування життєздатності 
підприємств з виробництва продукції у Миколаївській облас-
ті варто включити до 20 індикаторів, проте, для уникнення 
повторюваності варто порівняти їх з показниками рейтинго-
вої оцінки, одержаної у результаті структурного аналізу всіх 
підходів та показників авторських моделей, що визначені за 
троьхкритеріальним оцінюванням відповідності. Отже, із за-
гальної сукупності 20 індикаторів, які включені до шести об-
раних моделей, з метою побудови ситуативної моделі буде 
використано 8, а саме: коефіцієнт співвідношення фінансово-
го результату від звичайної діяльності до оподаткування і по-
точних зобов’язань; коефіцієнт покриття зобов’язань активами 
підприємства; частка поточних (оборотних) активів підприєм-
ства у зобов’язаннях; частка короткострокових зобов’язань в 
активах підприємства; частка чистого прибутку у загальній 
сумі виручки від реалізації продукції; рентабельність активів 
за операційним прибутком підприємства; частка виробничих 
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запасів у виручці від реалізації продукції; коефіцієнт рента-
бельності операційного продажу по потоку готівки.

Результати дослідження етапів діагностики та моніторин-
гу, відбір їх індикаторів в структурі механізму життєздатності 
діяльності харчових підприємств спрямовані на: формування 
необхідної інформаційної бази для вирішення практичних пи-
тань з позиції поліпшення фінансового стану підприємства; 
підвищення рівня ефективності виробництва; проведення 
контролю за процесом розроблення і впровадження збалансо-
ваної системи показників, підвищення ступеня оперативності 
в оцінці економічних процесів; розроблення і реалізацію стра-
тегії розвитку, покращення якості стратегічного управління і 
планування на промислових підприємствах.
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У статті розроблено основні концептуальні положення форму-
вання ефективної державної підтримки та регулювання розвитку 
сільськогосподарського виробництва з урахуванням регіональних 
особливостей.

Ключові слова: державна підтримка, інструменти державного 
регулювання, сільськогосподарське виробництво.

Розвиток аграрного сектора України перебуває під впли-
вом жорстких умов конкуренції на внутрішньому та зовніш-
ньому продовольчих ринках. Більшість сільськогосподарських 
товаровиробників ведуть своє виробництво в умовах зниже-
ного попиту на інновації та об’єкти інтелектуальної власності 
через відсутність інвестицій, менше витрачають фінансових 
ресурсів на технологічне переоснащення свого виробничого 
процесу, на розширення виробництва, створення додатко-
вих робочих місць. У таких умовах поряд із застосуванням 
ринкових механізмів регулювання виробництва сільськогос-
подарської продукції важливою та необхідною є ефективна 
державна підтримка та регулювання розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва.

Теоретико-методологічні аспекти розвитку процесів ре-
формування аграрної економіки та застосування механізму 
державного впливу на розвиток сільськогосподарського ви-
робництва висвітлено у працях багатьох учених, серед яких: 
В.Г. Андрійчук, В.П. Галушко, А.Д. Діброва, М.Я. Дем’яненко, 
М.В. Зубець, С.М. Кваша, І.Г. Кириленко, М.Ф. Кропивко, 
Ю.Я. Лузан, П.М. Макаренко, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Мо-
гильний, Т.О. Осташко, П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, В.В. Юр-
чишин та ін.

Важливою є думка академіка Саблука П.Т., який гово-
рить про те, що проблеми подальшого розвитку агропромис-
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лового виробництва потрібно вирішувати на рівні регіонів, 
там формувати ефективні виробничі структури й забез-
печувати їх привабливість для структурно-інноваційного 
розвитку з урахуванням науково-обґрунтованих балансів роз-
витку, кон’юнктури регіонального, національного і світового
ринків [1].

Метою статті є обґрунтування механізмів державної 
підтримки та регулювання розвитку сільськогосподарського 
виробництва в умовах ринкової економіки, визначення опти-
мальних заходів державного регулювання основних ринків 
сільськогосподарської продукції Рівненської області, що пе-
редбачає виконання таких дослідницьких завдань:

1) визначити концептуальні положення процесу розвитку 
сільськогосподарського виробництва заходами та інструмен-
тами державного регулювання з урахуванням особливостей 
Рівненської області;

2) сформувати пропозиції з удосконалення функцій регіо-
нальних органів виконавчої влади.

Основні завдання АПК у Рівненській області подібні до тих 
завдань, які визначаються загалом для країни, зокрема: забез-
печення населення продовольством на рівні науково обґрунто-
ваних норм харчування, збільшення експортного потенціалу, 
підвищення його конкурентоспроможності, дотримання прин-
ципів продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки.

Важливими показниками для визначення обсягів вироб-
ництва, є показники попиту по основних видах сільськогос-
подарської продукції, зокрема Рівненська область повністю 
забезпечує внутрішнє споживання зерном, цукром, молоком. 
Водночас до фізіологічних норм харчування, визначених МОЗ, 
нині область недоспоживає овочів та м’яса (табл. 1).

Дослідження, проведені на основі кластерного аналізу спе-
ціалізації виробництва сільськогосподарської продукції Рів-
ненської області, дають підставу визначити заходи розвитку 
окремих районів області, які віднесені за нашими розрахунка-
ми до 4-х кластерів (табл. 2).
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Таблиця 1
Розрахунок потреби валового виробництва 

сільськогосподарської продукції для 
споживання на внутрішньому ринку в межах 

Рівненської області у 2020 році

Продукція
Виробництво 
у 2008 році, 
тис. тонн

Прогноз 
виробництва 
на 2020 рік, 
тис. тонн

Норма 
споживання 
МОЗ, кг на 
одну особу

Загальна 
потреба, 
тис. тонн

Зерно 769,8 860
101 (хліб і 

хлібопродукти) 416

Цукрові буряки 832,8 890 38 (цукор) 438

Овочі 218,5 380 161 185

Молоко 455,9 670 380 437

М’ясо, у з.в. 218,5 360 80 92

Крім зазначених заходів щодо забезпечення розвитку 
сільськогосподарського виробництва в розрізі районів, згру-
пованих у 4 кластери, необхідно також застосовувати низку 
заходів, які є спільними та важливими для господарств усіх 
районів області.

На основі вивчення досвіду багатьох країн щодо застосу-
вання різних інструментів та засобів державної підтримки та 
регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва з 
метою формування продовольчого ринку найбільш перспек-
тивним вбачається збільшення фінансування непрямих ви-
плат сільськогосподарським виробникам, що відповідають 
критеріям «зеленої скриньки».

Особливе місце при визначенні пріоритетів у перелі-
ку заходів підтримки на регіональному рівні має належати 
розробленню системи моніторингу, аналізу та кон’юнктури 
сільськогосподарської продукції та продовольства, збиранню і 
поширенню ринкової інформації щодо рівнів цін на сільсько-
господарську продукцію та продовольство.

Загалом для аграрного сектора економіки країни важливо 
здійснити якісно нові перетворення у системі та структурі ме-
ханізмів державного регулювання розвитку аграрного сектора 
як на державному, так і місцевому рівнях.
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Таблиця 2
Заходи розвитку окремих кластерів (груп районів) 

Рівненської області на період до 2020 року

Клас-
тери

Райони Заходи

І Березнівський, 
Дубенський, 
Здолбунівський, 
Рівненський

-перехід на інтенсивні технології вирощування усіх видів 
сільськогосподарських культур, нарощення виробництва 
продукції рослинництва;
-розширення виробництва продукції птахівництва та 
тваринництва м’ясо-молочного напряму;
-покращення родючості земель
-організація оптових продовольчих ринків, ярмарок;
-розширення обсягів надання сервісних послуг 
для худоби підсобних господарств населення

ІІ Володимирецький, 
Дубровицький, 
Зарічненський, 
Костопільський, 
Рокитнівський, 
Сарненський

-відродження льонарства і хмелярства, розвиток 
садівництва;
-покращення родючості земель;
-створення племінного репродуктора із розведення 
м’ясної худоби абердин - ангуської породи,
-сприяння подальшому розвитку особистих підсобних 
господарств та формування на їх базі фермерських 
господарств;
-розширення обсягів надання сервісних послуг для 
худоби підсобних господарств населення;
-організація оптових продовольчих ринків, 
ярмарок,створення інформаційно-маркетингової системи

ІІІ Гощанський, 
Млинівський, 
Острозький, 
Радивилівський

-залучення іноземного та вітчизняного капіталу в 
розвиток сільськогосподарської інфраструктури району;
-розширення обсягів надання сервісних послуг для 
худоби підсобних господарств населення;
-перехід на інтенсивні технології вирощування усіх видів 
сільськогосподарських культур;
-створення племінного репродуктора;
-консервація малопродуктивних і 
еродованих орних земель

IV Демидівський, 
Корецький

-збільшення площ посіву технічних культур (ріпаку, 
соняшнику) та вирощування картоплі, овочевих та 
кормових культур;
-підвищення родючості ґрунтів;
-створення заготівельно-збутових кооперативів;
-підвищення конкурентоспроможності продукції 
сільськогосподарських та переробних підприємств, 
сприяння формуванню експортних ресурсів 
виробників сільськогосподарської продукції

Сучасна модель організаційно-економічного механізму 
державного регулювання сільськогосподарського виробни-
цтва, його методи і принципи мають змінити всіх суб’єктів 
аграрних відносин в бік до нової внутрішньої мотивованої, 
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економічно відповідальної поведінки за результати своєї діяль-
ності, опанування категоріями ринкової економіки. Їх стиль 
господарювання має базуватися на оптимальній комбінації 
застосування факторів виробництва, вміння правильного об-
рання інноваційно-інвестиційних продуктів, які нині пропо-
нуються науковими та бізнесовими структурами.

З боку держави мають змінюватися напрямки та форми 
державної підтримки формування продовольчого ринку, які 
до цього часу є недосконалими, зокрема бюджетне фінансу-
вання, товарні кредити, субсидії.

На нашу думку, необхідні якісно нові, більш ефективні, су-
часні дії в частині забезпечення аграрної реформи фінансово-
кредитними, податковими, митно-тарифними та іншими 
інструментами державного регулювання, наближеними до 
вимог ринкової економіки та інтересів сільськогосподарських 
товаровиробників.

Щодо вдосконалення державного регулювання сільсько-
господарського виробництва, пропонується системний підхід 
щодо вирішення трьох груп проблем:

1) сприяння структурно-інституціальним перетворенням 
на селі;

2) створення регіональної системи державного протекціо-
нізму щодо розвитку продовольчого ринку;

3) розвиток регулювання ринків сільськогосподарської 
продукції та продовольства.

При цьому преференції і протекціоністські заходи мають 
стосуватися таких напрямів:

 - ціноутворення на сільськогосподарську продукцію та ре-
сурси, які використовуються при її виробництві;

 - забезпечення фінансовими та кредитними ресурсами 
сільськогосподарських товаровиробників;

 - сприяння технологічному та інвестиційному розвитку 
сільськогосподарського виробництва.

Нижче розглянемо інструменти державного регулювання, 
які вже застосовуються та можуть застосовуватися при здій-
снення заходів, які наведено вище.

Цінове регулювання аграрних ринків обумовлене насампе-
ред необхідністю підвищення доходів сільськогосподарських
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виробників, які постійно підпадають під різні чинники впли-
ву. Головним серед них є те, що зберігаються довгий час не-
паритетні умови між сільським господарством та галузями, 
які виробляють ресурси для сільського господарства, а також 
галузями, які споживають сільськогосподарську продукцію як 
сировину для свого виробництва.

Всі інструменти державного регулювання цін на сільсько-
господарську продукцію застосовуються таким чином, що 
вони не виключають ринкові принципи та механізми конку-
ренції. При цьому важливо враховувати можливі ризики, які 
можуть впливати на вибір застосування чи незастосування 
окремих інструментів державного регулювання сільськогоспо-
дарського виробництва.

В Україні важливо мати свої власні відпрацьовані механіз-
ми рівноваги доходності партнерів на всьому маркетинговому 
ланцюгу конкретного агропродовольчого ринку – від виробни-
ка до споживача.

В умовах дефіциту бюджету на підтримку певних секто-
рів економіки необхідно надавати пріоритети таким інстру-
ментам чи заходам державного регулювання, які можуть дати 
результат. На відміну від застосування практики прямої під-
тримки, цінові механізми (товарні та фінансові інтервенції, 
заставні закупівлі) можуть мати вплив на всіх товаровиробни-
ків (крупних і дрібних).

Стимулювання технологічного та інноваційного розвитку. 
Без застосування відповідних інструментів державного регу-
лювання переведення сільського господарства на інноваційно-
інвестиційну модель розвитку не можливо. Потрібно створити 
систему мотивацій для суб’єктів господарювання, щоб вони 
зацікавлені впроваджувати енергоємні технології. На нашу 
думку, це можливо за рахунок створення агротехнологічних 
парків, підтримки міжнародного співробітництва в іннова-
ційній сфері.

Незалежно від розміру господарств та форм господарю-
вання у виробництві мають застосовуватися ресурсозберігаючі 
технології, що дає можливість отримати зниження собівартос-
ті виробництва продукції, забезпечуючи прибуткову діяль-
ність навіть при значних коливаннях світових та внутрішніх 
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цін на продукцію рослинництва; екологічність технології за-
безпечує відновлення природного балансу, що особливо акту-
ально, адже ерозія ґрунтів є досить складною проблемою для 
сільгоспвиробників і екологів.

Сприяння забезпеченню фінансовими ресурсами сільсько-
господарських товаровиробників різних форм господарюван-
ня. Непривабливість сільськогосподарського виробництва для 
банківського сектора з метою кредитування обумовлено цілим 
рядом чинників: високі фінансові ризики, відносно великі 
операційні витрати по малим за розміром кредитам, склад-
ність адміністрування та моніторингу. У контексті цього необ-
хідно на державному рівні застосовувати втручання у процес 
банківського кредитування аграрного сектора шляхом взяття 
на себе певної частини ризиків комерційних банків і сільсько-
господарських товаровиробників за рахунок пільгових кре-
дитів та відшкодування банківських відсотків за кредитами, 
наданими комерційними банками, застосування лізингових 
операцій та складських свідоцтв як застави під отримання 
кредитів банку.

Пропонуємо створити при Головному управлінні агропро-
мислового розвитку Рівненської облдержадміністрації кон-
сультативну раду із залученням представників громадських 
організацій. Роль громадських організацій буде полягати в 
тому, що вони здійснюватимуть громадський контроль під час 
розроблення та виконання заходів регіональних та державних 
програм, забезпечуючи прозорий механізм виплат з різних 
бюджетів, що унеможливлюватиме проявам корупції.

Висновки. Дослідження, проведені на основі кластерного 
аналізу спеціалізації виробництва сільськогосподарської про-
дукції Рівненської області, дають підставу визначити головні 
пріоритети та стратегічні завдання розвитку окремих районів 
області та запропоновано основні заходи та інструменти дер-
жавної підтримки виробництва сільськогосподарської про-
дукції.
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Розглянуто особливості відображення витрат промислових під-
приємств в системі фінансової і податкової звітності. За результатами 
проведеного дослідження запропоновано пропозиції щодо удоскона-
лення звітності, що відображає витрати промислових підприємств.

Ключові слова: облік витрат, управлінський облік, звітність, 
промислові підприємства, витрати, доходи.

Постановка проблеми. Звітність забезпечує кількісну 
інформацію для реалізації функцій планування, організації, 
мотивації та контролю. Для функції реалізації рішень інфор-
мація звітності необхідна для зіставлення понесених витрат і 
одержаних доходів і, як наслідок, управління витратами під-
приємства. Необхідність їх відображення в системі звітності 
обумовлена тим, що вони є базою для формування цінової по-
літики підприємства, в результаті чого величина витрат істот-
но впливає на формування фінансових результатів, а також 
є основою для оцінки ефективності діяльності підприємства. 
Тому актуальним на сьогоднішній день є вивчення обліку ви-
трат промислових підприємств в системі звітності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню 
теоретичних та організаційно-методичних положень облі-
ку витрат присвячено дослідження вітчизняних та зарубіж-
них вчених і науковців: Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, 
С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, Я.Д. Крупка, М.В. Кужельного, 
А.М. Кузьмінського, В.Г. Линника, Б.М. Литвина, О.В. Олій-
ника, В.І. Подольского, М.С. Пушкара, В.В. Сопка, М.Г. Чу-
маченька. Проте недостатньо вивченими залишаються 
теоретико-методологічні та практичні аспекти управлінського 
обліку витрат промислових підприємств в системі звітності.

Завдання досліджень полягає в необхідності глибокого 
аналізу теоретичних та практичних аспектів управлінського 
обліку витрат промислових підприємств в системі звітності у 

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



65Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.2, 2011

сучасних умовах господарювання та обґрунтуванні напрямів 
спрощення складання звітності.

Виклад основного матеріалу. У господарській діяльнос-
ті підприємства важливе значення має повна та достовірна 
інформація про фінансовий стан та результати діяльності, 
що відображається у бухгалтерській, податковій та статис-
тичній звітності [1]. Звітність – це система узагальнених і 
взаємопов’язаних економічних показників поточного обліку, 
які характеризують результати діяльності підприємства за 
звітний період [2].

Дані щодо понесених витрат операційної діяльності у 
звітному періоді відображається у фінансовій звітності про-
мислового підприємства – формі № 1 «Баланс» та № 2 «Звіт 
про фінансові результати», № 5 «Примітки до річної фінансо-
вої звітності», № 6 «Додаток до приміток до річної фінансо-
вої звітності», податковій звітності (Декларація з податку на 
прибуток підприємства та Податкова декларація з ПДВ) та 
статистичній звітності (Звіт про основні показники діяльності 
підприємства). Форма № 1 «Баланс» була розроблена як дода-
ток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Ба-
ланс». Його статті заповнюються за методикою заповнення, 
зазначеній у даному П(С)БО. Форма № 2 «Звіт про фінансові 
результати» заповнюються за методикою, визначеною у П(С)
БО 3 «Звіт про фінансові результати» [3]. У Балансі за рядком 
270 «Витрати майбутніх періодів» відображається вартість пе-
ріодичних видань з питань законодавства, яка відноситься до 
звітного періоду. Вартість цих видань обліковується на рахун-
ку 39 «Витрати майбутніх періодів». Списання її здійснюється 
на рахунок 92 «Адміністративні витрати», тому що підприєм-
ством може здійснюватися виписка періодичних видань для 
потреб адміністративного персоналу – бухгалтерів.

Операційні витрати, які підприємство зазнало у процесі 
своєї діяльності протягом звітного періоду, відображаються 
у розділі ІІ форми № 2 фінансової звітності «Звіт про фінан-
сові результати». Витрати, пов’язані з реалізацією продукції, 
відображаються розділі І даного звіту. В розділі І «Фінансові 
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результати» відображають операційні витрати, де вони згру-
повані за статтями:

 - рядок 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)»;

 - рядок 070 «Адміністративні витрати»;
 - рядок 080 «Витрати на збут»;
 - рядок 090 «Інші операційні витрати».
Крім того, операційні витрати відображаються у розділі ІІ 

«Елементи операційних витрат», де вони згруповані за елемен-
тами, тобто економічно однорідними витратами:

 - рядок 230 «Матеріальні витрати»;
 - рядок 240 «Витрати на оплату праці»;
 - рядок 250 «Відрахування на соціальні заходи»;
 - рядок 260 «Амортизація»;
 - рядок 270 «Інші операційні витрати».
Проте сума показників операційних витрат, які наведені 

в розділі І форми № 2, не дорівнює сумі показників за розді-
лом ІІ. Основною причиною цього є те, що крім витрат (ад-
міністративних, витрат на збут та інших витрат операційної 
діяльності), які неможливо прямо пов’язати з доходом певного 
періоду і які знаходять своє відображення як і в першому, так 
і в другому розділах, у розділі І Звіту про фінансові результати 
відображають витрати, що пов’язані з реалізацією продукції, 
а в розділі ІІ – витрати, пов’язані з виробництвом, як вже було 
зазначено вище. Виникає проблема, пов’язана з тим, що опе-
раційні витрати в середині самого Звіту не збігаються. Деталь-
ну інформацію про операційні доходи і витрати промислового 
підприємства можна віднайти у 5 розділі «Доходи і витрати» 
форми № 5 фінансової звітності – Примітки до річної фінан-
сової звітності:

 - рядок 440 «Операційна оренда активів»;
 - рядок 450 «Операційна курсова різниця»;
 - рядок 470 «Штрафи, пені, неустойки»;
 - рядок 490 «Інші операційні доходи і витрати»;
 - рядок 491 «Відрахування до резерву сумнівних боргів».
Інформація щодо забезпечень і резервів знаходиться у 

розділі 7 «Забезпечення і резерви». В даному розділі за ряд-

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



67Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.2, 2011

ком 740 «Забезпечення наступних витрат на реконструкцію» 
відображаються витрати, що будуть понесені на ремонт або 
реконструкцію приміщень та обладнання, що використову-
ються у ході діяльності підприємства. За рядком 775 «Резерв 
сумнівних боргів» відображаються суми, що залишаються під-
приємством для покриття безнадійної дебіторською заборго-
ваності. У розділі 10 «Нестачі і втрати від псування цінностей» 
відображаються витрати на збут продукції, які були понесені у 
результаті псування наявних товарно-матеріальних цінностей 
підприємства. У розділі 12 форми № 5 відображаються суми 
сплаченого податку на прибуток. Інформацію щодо амортиза-
ційних відрахувань об’єктів основних фондів можна віднайти 
у розділі 13, який має назву «Використання амортизаційних 
відрахування». Дані види витрат відносяться до складу інших 
витрат операційної діяльності, що обліковуються на рахунку 
94 з аналогічною назвою. Витрати операційної діяльності, по-
несені у звітному періоді, зазначаються також у формі № 6 фі-
нансової звітності «Додаток до приміток до річної фінансової 
звітності» за рядками:

 - 080 «Витрати операційної діяльності» – з деталізацією да-
них витрат у рядках 081, 082, 090, 100, та 110, із яких:

 - 090 «Адміністративні витрати»;
 - 100 «Витрати на збут»;
 - 110 «Інші операційні витрати».
Суми нерозподілених адміністративних, збутових та ін-

ших витрат операційної діяльності відображаються у формі 
№ 6 за рядком 151 «Адміністративні, збутові та інші витра-
ти операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти». 
Інформація щодо понесених операційних витрат із реалі-
зації продукції відображена у статистичній звітності – Звіті 
про основні показники діяльності підприємства, форми № 1 
– підприємництво (річна), за пунктом 3 розділу 2 «Операцій-
ні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)». Інформа-
ція щодо сплати податків та зборів, що передбачено чинним 
законодавством України, знаходиться у формах податкової 
звітності – Декларації з податку на прибуток підприємства 
та Податковій декларації з податку на додану вартість. З ме-
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тою удосконалення обліку витрат промислових підприємств 
потрібно змінити підхід до побудови Звіту про фінансові ре-
зультати з метою узгодження показників операційних витрат, 
наведених у розділах І та ІІ форми 2. Існуюча форма цього 
Звіту, за якою в розділах І та ІІ відображаються одні й ті самі 
витрати (операційні, але відсутня їх сумарна відповідність), 
ускладнює аналітичну інтерпретацію. Результати операційних 
витрат за розділами І та ІІ відрізняються. Тому доцільно поді-
лити операційні витрати на:

 - витрачені – ті, що пов’язані з виробництвом продукції 
(робіт, послуг) – розділ ІІ форми 2;

 - списані – ті, що пов’язані з реалізацією продукції (това-
рів, робіт, послуг) – розділ І форми 2.

Відокремивши види операційних витрат, можна виріши-
ти методологічну невідповідність операційних витрат, наве-
дених у розділі І Звіту про фінансові результати, операційним 
витратам, наведеним у розділі ІІ [4].

Висновки. Запропоновані коригування щодо виокремлен-
ня витрачених списаних операційних витрат дадуть можли-
вість спростити складання фінансової звітності, її аналітичну 
інтерпретацію та порівняння операційних витрат, наведених 
у різних розділах та частинах фінансової звітності. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗРОСТАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ

Н.О. Андрусяк, кандидат економічних наук
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

У статті розглянуто фактори, які впливають на стан рівня еко-
номічної ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту на 
підприємствах Черкаської області. За результатами проведеного до-
слідження визначено напрямки підвищення економічної ефективнос-
ті виробництва овочів відкритого ґрунту.

Ключові слова: овочі відкритого ґрунту, фактори результативності,
економічна ефективність виробництва, овочі відкритого ґрунту, шляхи 
підвищення ефективності овочівництва.

Постановка проблеми. Підвищення економічної ефек-
тивності виробництва сільськогосподарської продукції є од-
нією з важливих економічних проблем суспільства. Від її 
вирішення залежить майбутній розвиток сільського господар-
ства й галузі переробки та подальше забезпечення населення 
продуктами харчування. Важливі завдання в напрямі під-
вищення ефективності виробництва продукції стоять перед 
галузями економіки, які формують аграрний сектор, у т.ч. й 
перед овочівництвом. Тому актуальним є вирішення пробле-
ми підвищення економічної ефективності виробництва овочів 
відкритого ґрунту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий 
внесок у вивчення теоретико-прикладних аспектів ефектив-
ного функціонування виробництва овочевої продукції та шля-
хів його підвищення зробили такі відомі вітчизняні вчені, як: 
В. Андрійчук, О. Бугуцький, В. Бойко, Г. Дмитрійчук, В. Збар-
ський, В. Криворучко, О. Лебединська, В. Рудь, М. Рудий, 
П. Саблук, К. Олефір, В. Ткачук, І. Червен, А. Шумейко та ін. 
Проте недостатньо вивченими залишаються напрями підви-
щення економічної ефективності виробництва овочів відкри-
того ґрунту на регіональному рівні.

Завдання досліджень полягає в необхідності глибоко-
го аналізу факторів, які зумовлюють результати діяльності та 
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обґрунтування шляхів підвищення економічної ефективності 
виробництва продукції овочевих культур.

Виклад основного матеріалу. Об’єктивною умовою збіль-
шення рівня виробництва овочів відкритого ґрунту в регіоні 
й показників його економічної ефективності є застосування 
інтенсивних технологій, які при мінімальних витратах дають 
максимум прибутку. Інтенсивні технології засновані на управ-
лінні процесом формування урожаю, який скорочує розрив 
між потенційною й реальною продуктивністю сільськогоспо-
дарських культур. Сутність їхня полягає в оптимізації фак-
торів урожайності протягом усього періоду вегетації рослин. 
Якщо при традиційній технології матеріально-технічні ресурси 
забезпечуються виходячи із можливостей, які є в конкретному 
підприємстві, то при інтенсивній технології – потребами в них 
для одержання запрограмованого рівня урожаю з меншими 
затратами на одиницю продукції.

При впровадженні інтенсивних технологій виробни-
кам овочів відкритого ґрунту важливо розробити комплекс 
організаційно-економічних заходів, які спрямовані на раціо-
нальне використання робочого часу працівників, матеріаль-
них, грошових та інших ресурсів. Високу віддачу трудових і 
матеріально-технічних засобів інтенсивні технології забезпе-
чують лише при додержанні усього комплексу рекомендова-
них заходів. Відхилення хоча б в одній ланці від загального 
технологічного ланцюга супроводжується не лише зниженням 
урожайності сільськогосподарських культур, а й зменшенням 
рівня окупності витрат [1].

При використанні інтенсивних технологій важливе місце 
займає раціональне внесення добрив. Добрива – це один із 
найбільш дієвих засобів підвищення урожаю овочевих куль-
тур. Вони покращують фізико-хімічні властивості ґрунту й 
найбільш повно задовольняють потреби рослин в життєво не-
обхідних елементах. Систематичне використання добрив при 
обробці ґрунту і зрошенні підвищує окультуреність ґрунту, рі-
вень його продуктивності. Важливе значення для підвищення 
якості продукції має збалансованість мінерального живлен-
ня рослин. Внесення добрив в оптимальних дозах забезпечує
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приріст урожайності помідорів на 11,7-17 т/га, капусти – 
10,2-15 т/га, моркви – 7,5-8,9 т/га.

 Незважаючи на те, що за останні роки в регіоні виробни-
ки овочів відкритого ґрунту вносять добрива малими частка-
ми, досягнення окремих сільськогосподарських підприємств 
свідчить про високу економічну ефективність їхнього вико-
ристання. У ТОВ «Тіньки» Чигиринського району Черкаської 
області в середньому за період 2000-2010 рр. на 1 га овочів 
відкритого ґрунту було внесено 24,1 т органічних і 235,4 кг 
д.р. мінеральних добрив, що є близьким до науково обгрунто-
ваних норм внесення. Економічна ефективність вирощування 
овочів відкритого ґрунту в товаристві за досліджуваний пері-
од є значно вищою від середньообласних даних. Так, урожай-
ність у ТОВ «Тіньки» становила 183,4 ц/га, що в 2 раза більше, 
ніж в середньому по регіону. Затрати праці на 1 ц продукції 
на підприємстві на 20% були нижчими, ніж в середньому по 
області, а виробнича собівартість 1 ц – на 32,4%. Прибуток від 
реалізації 1 ц овочів відкритого ґрунту в ТОВ «Тіньки» в серед-
ньому за 2005-2008 рр. склав 16,43 грн, при рівні рентабель-
ності 34,8%, тоді коли в середньому в сільськогосподарських 
підприємствах регіону виробництво овочів було збитковим.

Із метою захисту овочів відкритого ґрунту від шкідни-
ків, хвороб і бур’янів на посівах доцільно використовувати 
інтегровану систему захисту рослин, яка включає комплекс 
взаємозв’язаних агротехнічних, імунологічних, біологічних, 
екологічних, хімічних і організаційно-господарських заходів. У 
такій цілісній системі добрива створюють фон живлення, гер-
біциди попереджають непродуктивне споживання бур’янами 
елементів живлення й води з ґрунту, фунгіциди та інсектициди 
захищають культурні рослини від хвороб і шкідників, дефолі-
анти допомагають зберегти урожай у період його формування 
й збору. Найбільш ефективним у боротьбі з бур’янами, хворо-
бами й шкідниками овочів відкритого ґрунту в інтегрованій 
системі захисту рослин є хімічний метод. При вирощуванні 
овочевих культур за інтенсивними технологіями без засобів хі-
мічного захисту важко обійтись. Так, за даними Інституту за-
хисту рослин УААН, приріст урожаю овочів від застосування 
хімічних засобів захисту рослин становить 20-50 ц/га [2].
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Важливе значення в інтенсивних технологіях вирощування 
овочевих культур має використання високоврожайних районо-
ваних сортів. Як свідчать дослідження, урожайність овочів від-
критого ґрунту на 60-70% залежить від сорту. Останніми роками 
у зв’язку з тим, що різко зменшилося використання мінеральних, 
органічних добрив і засобів захисту рослин, сортове насіння може 
бути важливим фактором одержання високих врожаїв. Крім 
того, використовуючи сорти різних термінів достигання, мож-
на організувати рівномірне постачання овочів протягом року 
на ринок і забезпечити сировиною переробні підприємства [3].

Важливим заходом, який не потребує великих затрат і 
підвищує урожайність овочевих культур, є дотримання сівоз-
міни. Науково-обрунтоване розміщення культури в сівозміні 
підвищує родючість ґрунтів, обмежує ріст бур’янів, розвиток 
хвороб і шкідників. Раціональна сівозміна покращує ефектив-
ність нових сортів, добрив та інших агротехнічних заходів. 
Дослідження Інституту овочівництва і баштанництва УААН 
показують, що овочі відкритого ґрунту негативно реагують на 
повторне вирощування й через п’ять років їхня урожайність 
знижується близько на 50-60% [4].

Останніми роками, в умовах посушливого літа в регіоні, 
важливою складовою отримання стабільних і високих урожаїв 
овочевих культур є крапельне зрошення. Зрошення забезпечує 
оптимальний водний режим і робить поживні речовини землі до-
ступними для культурних рослин. Такі овочеві культури, як огірок, 
капуста, цибуля досить вимогливі до вологи, а її нестача призво-
дить до зниження урожайності та втрати товарних і смакових 
якостей продукції. Сучасні технології крапельного зрошення за 
допомогою спеціальної комп’ютерної системи постачають вологу 
безпосередньо до коріння в тих обсягах, які необхідні рослині.

В умовах ринкової економіки особливу увагу приділяють 
підвищенню якості й розширенню асортименту свіжої й кон-
сервованої продукції. Виробники овочевої продукції дотри-
муються стандартів якості, визначених Головним інститутом 
стандартизації України. Багато стандартів, які використову-
ються в цей момент, успадковані ще з часів Радянського Союзу, 
не змінювалися. Українські стандарти значною мірою відрізня-
ються від стандартів, які застосовують у Європейському Союзі 
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та США. Окрім застосування стандартів, які не змінювалися 
протягом останніх років, в Україні майже не передбачено здій-
снення контролю якості овочів, які реалізуються на ринку
свіжої продукції (наприклад у супермаркетах чи на базарах).

Важливою передумовою покращення збуту овочів є чітко 
визначені та однорідні стандарти, які підлягають контролю. 
Супермаркети отримують прибутки від збільшення обсягів 
збуту, пропонуючи чисту, здорову та привабливу продукцію у 
гарній упаковці, а виробники отримують прибутки від збіль-
шення обсягів збуту, пропонуючи очищену, відсортовану, кра-
сиву на вигляд продукцію. Усе більше збут диктується іміджем 
продукту, який значною мірою визначається тим, як виглядає 
продукція у місці її реалізації і як її просувають на ринок.

Підвищення якості овочів, виготовлених українськими ви-
робниками, є однією з основних проблем сучасних виробників. 
На український ринок потрапляє багато привабливої імпорт-
ної продукції, яка добре калібрована та упакована. Оскільки 
швидко зростаючі роздрібні мережі не можуть купувати якісну 
продукцію в місцевих виробників, вони часто потребують за-
кордонної продукції (солодкий перець – з Нідерландів, каву-
ни – з Іспанії). Отже, адаптація існуючих стандартів якості та 
встановлення функціональної організації з контролю якості, є 
важливими питаннями для майбутнього розвитку галузі вироб-
ництва овочевої продукції як в Україні загалом, так і регіоні.

Висновки. Застосування запропонованих напрямів щодо 
підвищення економічної ефективності виробництва овочів 
відкритого ґрунту дасть змогу виробникам регіону збільшити 
виробництво овочевої продукції, покращити якість, розшири-
ти асортимент, знизити її собівартість і врешті-решт збільши-
ти прибуток.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 
АГРОСФЕРИ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Н.О. Ботвіна, кандидат економічних наук, докторант
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ

Розглянуто теоретико-методологічні та практичні фінансові ас-
пекти механізмів екологізації агросфери економіки України, здійснено 
моніторинг існуючих проблем у контексті реалій сучасної економічної 
науки та дисбалансів економічного простору, а також визначено пе-
редумови й домінанти модернізації механізмів екологізації агросфери 
України.

Ключові слова: екологізація, агросфера, моніторінг, модернізація.

Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток 
агросфери країни та її підгалузей обов’язково супроводжуєть-
ся зростанням антропогенного впливу на навколишнє при-
родне середовище, що в свою чергу порушує його здатність до 
самовідтворення. Із зростанням темпів економічного розвитку 
агросфери продовжується процес деградації довкілля, збіднін-
ня генетичного фонду, виснаження природно-ресурсного по-
тенціалу і в кінцевому підсумку – погіршення якості життя. 
Здебільшого така ситуація змодельована як недосконалими 
нормативно-правовими актами з охорони довкілля, положен-
ня яких інколи суперечать один одному, так і браком адапто-
ваних до ринкових умов нових важелів механізмів екологізації 
природокористуванням і природоохоронною діяльністю.

Екологізація агросфери – це концептуально цілісна су-
купність видів і форм суспільної діяльності, спрямованої на 
збереження природного середовища існування людини, гармо-
нізацію взаємовпливів суспільства і довкілля, формування від-
ношення суспільства до природи з метою її захисту й розвитку. 
Застосування традиційних механізмів екологізації та управлін-
ня процесами охорони довкілля свідчить про значне знижен-
ня їх ефективності, що стримує природозберігаючу діяльність, 
застосування інноваційних екологоорієнтованих технологій 
тощо. Все це змушує розпочати пошук нових, більш дієвих 
механізмів екологізації агросфери, управління раціональ-
ним природокористуванням, збереженням та відтворенням
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природного і життєвого простору. Нині найбільш дієвим меха-
нізмом, який здатний змінити ситуацію в екологічній сфері на 
краще, є фінансові важелі та механізми екологізації агросфери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне 
обґрунтування окремих фінансових механізмів екологізації та 
управління охороною довкілля знайшло відображення в працях 
українських вчених: В. Андрєйцева, Т. Галушкіної, Б. Данили-
шина, С. Дорогунцова, О. Веклича, О. Лазора, Л. Мельника, 
К. Ситника, В. Трегобчука, М. Хвесика, О. Шаблія, В. Шевчу-
ка та ін. Однак, незважаючи на численні розробки, питання 
пошуку дієвих фінансових механізмів екологізації агросфери 
залишаються актуальними.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під фінансо-
вими механізмами екологізації агросфери розуміється система 
фінансових методів, важелів, форм і прийомів щодо забез-
печення охорони, збереження, використання і відтворення 
природних ресурсів із відповідним правовим, нормативним, 
фінансовим та інформаційним забезпеченням [1].

Їх дія реалізується шляхом управління рухом фінансових 
ресурсів, складанням планових і виконавчих бюджетів, еко-
номічним та матеріальним стимулюванням процесів у при-
родокористуванні та природоохоронній сфері, матеріальним 
зацікавленням та відповідальністю за ефективне використан-
ня коштів для втілення заходів екологізації.

Ефективність функціонування фінансових механізмів за-
лежить від якості управління його складовими [2]. Проте сучас-
не дослідження проблем екологізації виявляє багато протиріч, 
пов’язаних з дією фінансових механізмів. Головним з них вва-
жається те, що нині існує низка фінансових важелів впливу 
на природокористувачів, наприклад, податки, відрахування 
і платежі екологічного характеру, кредитування природоохо-
ронних заходів, екологічний аудит і екологічне страхування, 
але вони не вирішують проблем екологізації.

Накопичення цих протиріч веде до того, що в цілому еко-
логізація агросфери знижується, а екологічна небезпека, на-
впаки, зростає.
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Визначення місця й значення екологізації агросфери ви-
магає аналізу її формування та реалізації у сучасних умовах. 
Дослідження щодо сучасної екологізації повинні спиратися 
на чинне законодавство, зокрема Концепцію Стратегії націо-
нальної політики України на період до 2020 р. та проект Стра-
тегії, адже саме в цьому ракурсі відбуватиметься її реалізація.

Згідно з Концепцією, метою екологізації є стабілізація і 
поліпшення екологічного стану території держави шляхом 
утвердження національної екологічної політики як інтегро-
ваного фактора соціально-економічного розвитку України 
для забезпечення переходу до сталого розвитку економіки та 
впровадження екологічно збалансованої системи природо-
користування. Одним із шляхів заміни існуючої ситуації на 
кращу, є підвищення ролі фінансових механізмів екологізації, 
яке потребує не стільки розроблення нових методів і підходів, 
скільки модернізації існуючих регуляторів, адаптувавши їх до 
нових викликів та запитів сьогодення, поєднуючи регулятори 
примусово-обмежувального та стимулюючо-компенсаційного 
характеру. Саме так можна забезпечити більш сприятливі умо-
ви для природозбереження, а також для застосування екологіч-
но безпечних технологій і методів господарювання в агросфері.

У зв’язку з цим виникає необхідність визначення пріори-
тетних і оперативних заходів щодо удосконалення фінансових 
механізмів екологізації. Для успішної реалізації фінансових ін-
струментів екологізації агросфери доцільним, на нашу думку, 
є створення державного грошового фонду із суворо цільовим 
розподілом ресурсів і напрямами їх використання. Саме та-
ким фондом слід створити Єдиний державний фонд екологіза-
ції агросфери (ЄДФЕА), як позабюджетну фінансову установу. 
Визначальними заходами щодо вдосконалення фінансових 
механізмів екологізації та системи охорони природного серед-
овища, фінансовою платформою ЄДФЕА мають стати еколо-
гічні податки та платежі, які необхідно виділити в окремий 
сегмент системи оподаткування. При цьому необхідно визна-
ти екологічні податки та платежі не лише обов’язковими, але 
й першочерговими.
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Седед цілей сучасної екологізації агросфери можна визна-
чити такі:

 - захист здоров’я сільського населення від техногенного та 
антропогенного навантажень;

 - удосконалення системи інтегрованого екологічного 
управління щодо інтеграції екологічної складової до програм 
розвитку аграрної сфери економіки;

 - розвиток екологічно збалансованого використання
природних ресурсів;

 - екологічна безпека, усунення зростання навантаження 
на навколишнє природне середовище у зв'язку з економічним 
зростанням;

 - регіоналізація заходів екологізації агросфери.
Головною метою ЄДФЕА має бути формування незалежно-

го від держбюджету, централізованого фінансування приро-
доохоронної діяльності. Кошти цього позабюджетного фонду 
мають не підміняти, а доповнювати бюджетні кошти та кошти, 
що виділяються агропідприємствами-природокористувачами. 
Вони мають надавати позики під відсотки та дотації для ви-
конання завдань щодо охорони природного середовища, ство-
рювати дочірні підприємства, видавати облігації, купувати 
валюту, виплачувати премії та винагороди за дії на користь 
охорони природи.

З метою забезпечення стабільного надходження коштів до 
ЄДФЕА доцільно модернізувати діючі технології та процедури 
й філософію їх формування. Для цього варто модифікувати 
методологічний базис діючих фінансових інструментів. Так, 
плата за спеціальне використання всіх без винятку природ-
них ресурсів: земельних, водних, лісових, рекреаційних ресур-
сів, надр, тваринного світу тощо, має складатися з трьох видів 
платежів: 1) за право використання природних ресурсів; 2) за 
понадлімітне використання природних ресурсів та погіршен-
ня їх якості; 3) на відновлення та охорону природних ресурсів. 
У разі понадлімітного використання природних ресурсів та 
погіршення їх якості плата повинна здійснюватися у більшому 
розмірі (залежно від розмірів завданої навколишньому серед-
овищу шкоди).
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Плату за забруднення природного середовища слід вста-
новити диференційовано, залежно від виду забруднення. 
Вона має складатися з двох частин: забруднення в межах та 
понад ліміту.

Як і плата запонадлімітне використання та погіршення 
якості природних ресурсів, плата за понадлімітне забруднен-
ня природного середовища повинна здійснюватися у більшо-
му розмірі (залежно від розмірів завданої шкоди природному 
середовищу).

Доцільно удосконалити і сам порядок розрахунку збору за 
забруднення природного середовища, який був розроблений 
емпірично на підставі аналізу екологічної шкоди. Натомість 
необхідно розробити і закласти в основу розрахунків залеж-
ність величини плати від величини загальних витрат забруд-
нювачів на зменшення обсягів забруднення. Крім цього, слід 
відмовитися від практики віднесення коштів за забруднення 
на собівартість продукції і встановити порядок відрахування 
збору за лімітне і понадлімітне забруднення саме з прибутку, 
який залишається у розпорядженні природокористувача. Вод-
ночас, обов’язковою має бути постійна індексація нормативів 
плати за лімітне і понадлімітне забруднення відповідно до 
темпів зростання цін.

Задля стимулювання переходу на виробництво та спожи-
вання екологічно чистої продукції необхідно ввести місцевий 
податок на екологічно небезпечну продукцію, який повинен 
відноситися на витрати виробництва та визначатися у відсо-
тках до собівартості виготовлюваної продукції. 

Нульова ставка податку має застосовуватися до екологіч-
них видів агропродукції та послуг, підвищені ставки – до еко-
логічно небезпечної агропродукції та послуг. Регулювання цін 
на продукцію з урахуванням екологічної складової має перед-
бачати введення до ціни агропродукції екологічної надбавки, 
диференційованої за видами продукції відповідно до рівня її 
екологічності. Кошти, що надходитимуть від запровадження 
екологічної надбавки до ціни продукції, мають розподілятися 
у співвідношенні по 50 % між агропідприємством та регіональ-
ним фондом охорони навколишнього природного середовища. 
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Для запобігання нецільовому використанню коштів, що 
надходять суб’єкту господарювання, на агропідприємстві має 
створюватися екологічний фонд, кошти якого повинні ви-
користовуватися винятково на впровадження природоохо-
ронних та природовідновлювальних заходів з обов’язковим 
відображенням у звітності. Покращанню стану природного 
середовища сприятиме запровадження екологічної застави 
– державного збору з ціни товару, запакованого у біохімічно 
інертний матеріал (скло, картон тощо), з відшкодуванням сум 
податку в разі утилізації чи вторинного використання упа-
ковки фірмою-виробником (або її субпідрядником), а також 
надання податкових пільг на виробництво товарів, послуг та 
технологій із найкращими екологічними характеристиками.

За умов обмежених бюджетних можливостей перспектив-
ними напрямками розв’язання проблем екологізації можуть 
стати екологічний лізинг, страхування екологічних ризиків, 
екологічне страхування [1]. Для забезпечення здійснення ви-
щезазначених нпрямів необхідно внести зміни до існуючих 
нормативно-правових актів. Доцільно внести зміни до Методи-
ки розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні 
державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мініс-
терства охорони навколишнього природного середовища та 
ядерної безпеки України від 18.05.1995 р. № 38 та Методи-
ки розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних 
державі внаслідок порушення законодавства про охорону та 
раціональне використання водних ресурсів, затвердженої на-
казом Міністерства охорони навколишнього природного се-
редовища та ядерної безпеки України від 18.05.1995 р. № 37, 
передбачивши такий порядок відшкодування завданих збит-
ків, який би повністю компенсував завдану природі шкоду.

Розуміння екологізації агросфери, її завдань, механізмів та 
інструментів реалізації як інтегрованого блоку вимагає спіль-
ного пошуку можливостей для розв'язання кризових проблем 
у площині фінансової політики на її перетині з інтересами еко-
логізації агросфери.

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



80 Економічні науки

Можна стверджувати, що подальший розвиток агросфе-
ри відбуватиметься під все зростаючим впливом природно-
ресурсних обмежень, екологічно орієнтованої конкуренції, 
необхідності виконувати зобов'язання за підписаними та 
ратифікованими протоколами, конвенціями, угодами, а та-
кож в умовах появи нових фінансових механізмів вирішення
проблем екологізації.

Все це повинно знайти відображення у пріоритетах, ме-
ханізмах та інструментах екологізації агросфери. Слід врахо-
вувати, що кризові явища, які нині притаманні майже всім 
зрізам агробізнесу, вимагають нових підходів до їх вирішення 
на технологічному, інфраструктурному та інституційному рів-
нях. Аграрна сфера України стоїть на порозі створення нової 
Стратегії її екологізації, і вона повинна скористатися нагодою 
не змінювати вже існуючі документи, а створити якісно но-
вий документ, що стане основою для виходу із кризи аграрної 
сфери.

Проблема вибору пріоритетів екологізації має відповіда-
ти вимогам інноваційного спрямування подальшого розвитку, 
ресурсним та технологічним обмеженням, передбачає карди-
нальне покращання організаційної роботи на всіх рівнях дер-
жавного управління агросферою.

Висновки. Для зменшення негативного впливу економіч-
ної діяльності агросфери і збереження якості довкілля, без-
печного для здоров’я населення, необхідно більш ефективно 
використовувати фінансові механізми. Застосування запро-
понованої модернізації фінансових механізмів, яка спира-
ється на міжнародно визнані правові норми та екологічні 
стандарти, має сприяти зростанню економічної зацікавленості 
суб’єктів аграрної сфери у впровадженні природоохоронних, 
ресурсозберігаючих та природовідновлювальних технологій 
на діючих та нових виробництвах.

Наріжними каменями екологізації агросфери мають стати:
 - перехід від кількісного економічного зростання до 

якісних параметрів соціально-економічного та екологічного
розвитку;
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 - розвиток продуктивних сил не за рахунок сировинних і 
валютно-монетарних факторів, а на засадах постіндустріаль-
ного розвитку та випуску агропродукції з високою доданою 
вартістю;

 - перехід від сировинної ренти до розширеного відтворю-
вання інноваційної ренти.

Практична реалізація запропонованих заходів модерніза-
ції фінансових механізмів екологізації агросфери забезпечить 
гармонійне поєднання економічних та природоохоронних ін-
тересів і сприятиме досягненню сталого розвитку аграрної 
сфери України.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ В РИНКОВИХ УМОВАХ
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Одеська державна академія будівництва та архітектури

У статті представлено основні напрямки та вимоги до екологізації 
суспільно-економічних процесів, проаналізовано їх особливості за-
лежно від стадії та джерел розвитку країни.

Ключові слова: економіко-екологічні складові, інноваційний 
розвиток, екологізація, економічні наслідки.

Вступ. В умовах сповільнення економічних процесів, що 
спостерігається в України, дедалі посилюється необхідність 
удосконалення теоретико-методичних засад гармонізації вза-
ємовідносин між виробничою діяльністю та навколишнім 
природним середовищем на усіх рівнях. Методологічною осно-
вою формування сучасного інструментарію, який потребує за-
стосування у регулюванні економіко-екологічних відносин, є 
концептуальні положення економіки природокористування, 
спрямовані на екологізацію суспільного розвитку, основною 
складовою якої є екологізація виробництва.

Різні аспекти розв’язання проблем екологізації суспільно-
економічних процесів останнім часом здобули широкого роз-
повсюдження в наукових працях провідних фахівців у галузі 
регулювання економіко-екологічних відносин, зокрема Андрє-
євої Н.М., Буркинського Б.В., Веклич О.О., Гречановської І.Г., 
Данилишина Б.М., Мельника Л.Г., Синякевича І.М., Федорен-
ка В.Г., Харічкова С.К. та інших. Проте узагальненого підходу 
до визначення цього поняття не сформульовано, у тому числі і 
щодо екологізації підприємницької діяльності.

Постановка завдання. Метою дослідження є розвиток 
основних положень та розроблення рекомендацій щодо забез-
печення екологізації суспільно-економічних процесів в ринко-
вих умовах як основи регулювання функціонування суб’єктів 
підприємницької діяльності з урахуванням екологічних ви-
мог. Розроблення таких пропозицій здійснюється на базі про-
ведення аналізу та удосконалення підходів до визначення 
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екологізації соціально-економічних процесів та напрямків її 
запровадження в умовах виходу з кризи і подальшого розви-
тку ринкових відносин.

Результати дослідження. До базового принципу здій-
снення підприємницької діяльності як основної ознаки рин-
кової економіки належить обов’язкове отримання прибутку 
на основі виготовлення продукції, проведення робіт, надання 
послуг, спрямованих на задоволення потреб конкретних спо-
живачів. Перелік потреб у сучасному суспільстві є достатньо 
різноманітним і інтегрує, зокрема, економічні, екологічні, ес-
тетичні та інші інтереси [1]. При цьому слід зауважити, що під-
приємництво здатне реалізуватися тільки на базі одержання 
прибутку, який формується за умови задоволення переважно 
економічних потреб.

Аналіз можливостей проведення вказаних дій потребує 
виведення на перший план особистості з її індивідуальними 
характеристиками, унікальними запитами, забезпечення яких 
є необхідною умовою функціонування ринку. Відомо, що здій-
снення господарської діяльності при її спрямуванні на забез-
печення лише економічних запитів може знищити умови для 
задоволення екологічних, і як наслідок – економічних потреб. 
Основною причиною вказаного явища є зміни якісних харак-
теристик та кількісних параметрів довкілля, яке є умовою та 
основним джерелом ресурсів для нормального протікання ви-
робничих процесів. Одночасно якісні особливості природного 
середовища впливатимуть і на споживачів, результатом чого 
можуть бути суттєві зміни у складі та структурі потреб. Таким 
чином, формується підґрунтя для порушення системних ознак 
застосування основного принципу здійснення підприємниць-
кої діяльності. Наслідком цього є формування передумов до 
втрати прибутку як провідної мети функціонування виробни-
цтва в ринкових умовах.

Існуючі теоретичні підходи до регулювання вказаного 
процесу на умовах запобігання проявів вказаних негативних 
явищ поки ще не можуть бути реалізовані на практиці повною 
мірою. Для вирішення вищезазначеної проблеми більшість 
науковців пропонують перейти на принципи екологізації 
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соціально-економічних процесів. Але власне поняття «еколо-
гізація» потребує узагальнення, структуризації та визначення 
місця екологізації підприємницької діяльності у сформованій 
структурі.

Для впорядкування визначень екологізації слід в першу 
чергу встановити їх ієрархічну структуру. На наш погляд, най-
більш об’ємний підхід до досліджуваного поняття представ-
ляє екологізацію суспільного розвитку як основну парадигму 
екологічної економіки [2, 3], за якою необхідно передбачити 
інтеграцію економічної, соціальної, екологічної політики та 
забезпечити оздоровлення духовної сфери. У цілому з такою 
думкою можна погодитися, але викликає сумнів твердження 
про те, що в цьому сенсі розвиток розуміється як процес удо-
сконалення духовного світу людини, але без нарощування ви-
робництва матеріальних благ [2].

Матеріальне виробництво – основа розвитку цивілізації. 
Більше того, певний рівень матеріального забезпечення сус-
пільства в цілому, а не лише окремої групи його членів, формує 
передумови (а точніше є безумовним джерелом) для розвитку 
та формування інших атрибутів, що проявляються у естетич-
ній та етичній сферах життя населення.

Отже, доцільним є не обмеження виробництва, а перехід 
до якісно інших відносин між природою і суспільством з ме-
тою удосконалення економічних та екологічних властивостей 
життя і діяльності людини [4, 5]. Для створення умов щодо 
забезпечення реалізації вказаної мети виникає потреба у про-
веденні певних заходів за такими напрямками:

 - удосконалення механізму економічного регулюван-
ня взаємодії суспільного виробництва та довкілля на основі 
трансформації системи управління в цілому, зокрема за прин-
ципами екологізації;

 - впровадження новітніх технологічних рішень, які дозволя-
ють забезпечити максимально корисне перетворення природної 
речовини у готову продукцію за повним економічним циклом та 
обмежити прямий негативний вплив технологій, які застосову-
ються у виробничих циклах, та їх зовнішніх ефектів на довкіл-
ля, тобто – екологізація суспільних виробничих процесів;
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 - введення юридичних обмежень щодо негативного впли-
ву наслідків життя і діяльності суспільства на навколишнє 
середовище на основі екологізації законодавства у разі не-
можливості за об’єктивними та суб’єктивними причинами за-
доволення вимог попередніх напрямків.

Таким чином, вказана спрямованість відносин передбачає 
розроблення заходів з екологізації суспільного виробництва на 
основі екологізації системи економічного регулювання, вироб-
ничих технологій, юридичного впливу. Очевидно, що на усіх 
рівнях регулювання (державному, регіональному, локальному) 
реалізація вказаних напрямків має особливості, але в цілому вони 
є інтегрованими через необхідність підтримки та збереження
якості навколишнього середовища на макро- та мікрорівнях.

Вказане цілком відповідає функціонально-ієрархічній 
структурі методологічних і методичних рівнів регулювання 
взаємодії суспільного виробництва та довкілля, складеної за 
практичними рівнями їхньої реалізації [5, с. 18-20].

Додаткових досліджень потребують умови реалізації на-
прямків та, відповідно, впровадження заходів з екологізації 
суспільства залежності від стадії розвитку конкретної країни: 

1. Розвиток на основі використання факторів виробни-
цтва означає сировинну орієнтацію країни. За такими умо-
вами впровадження усіх заходів з екологізації є обмеженим 
параметрами, що характеризують здійснення виробничих 
процесів. Звісно, що властиві даному етапу первинні стадії 
виробничих циклів, особливо при видобутку мінеральної сиро-
вини, відносять до найбільш «брудних» через кількість відходів 
та переважно моноресурсне використання родовищ. Не мен-
ше деструктивними є й екстенсивні форми ведення сільського 
господарства. Вказане впливає на рівень прибутковості ви-
робництва, що, в свою чергу, не дозволяє перерозподіляти не-
обхідні кошти до забезпечення раціонального використання і 
захисту навколишнього середовища.

2. Здійснення розвитку за рахунок інвестицій забезпечує 
можливість переходу до наступних стадій та, відповідно, рів-
нів виробничих циклів. Це дозволяє збільшити частку кінце-
вої продукції у загальному суспільному випуску та проводити
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накопичення коштів з метою перерозподілу їх у розробки, 
пов’язані з удосконаленням технологій, у тому числі й щодо 
захисту довкілля. Таким чином, спостерігається поширення 
бази для проведення екологізації виробництва.

3. Більшого успіху від впровадження заходів з екологіза-
ції суспільно-економічних процесів можна досягти, якщо голо-
вним джерелом розвитку визнати інноваційну діяльність. На 
цій стадії фактори виробництва й інвестиції перетворюють-
ся у засоби активізації інноваційної діяльності, обов’язковою 
складовою якої є забезпечення охорони і раціонального вико-
ристання природно-ресурсного потенціалу. Звісно, що остан-
нє розглядається як суттєві ознаки екологізації виробництва
[4-7]. Отже, створюються умови для підвищення рівня задово-
лення економічних та захисту екологічних потреб населення.

4. Використання індустрії знань і інформаційних техноло-
гій, характерне для четвертої стадії суспільного розвитку, дає 
можливість функціонування лише за умови збільшення осо-
бистого споживання. Це розкриває перспективи досягнення 
достатньо високого рівня екологізації в усіх сферах життя і ді-
яльності, але в сучасній економіці перші ознаки формування по-
стіндустріального суспільства спостерігаються лише в окремих
країнах.

У функціонуванні економіки України в наш час перева-
жають факторні та інвестиційні джерела, що забезпечує необ-
хідні умови до переходу на інноваційну стадію розвитку, яка 
має лише первинні ознаки. Для подолання кризових проявів 
і формування прогресивного економічного комплексу, що від-
повідає сучасним вимогам, необхідною і обов’язковою умовою 
є реструктуризація на принципах екологізації виробництва. 
При цьому дуже важливо, щоб структура економіки задоволь-
няла не лише вимогам ринкового спрямування і міжнародно-
го поділу праці, але й перспективам майбутнього становлення 
країни.

У таких умовах важливе значення надається використан-
ню принципів екологізації в організації виробництва та удо-
сконаленні власне виробничих процесів, які є пов’язаними. 
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Перший напрямок певною мірою можна представити як
засіб екологізації управління. Екологізація виробничих проце-
сів останнім часом розглядається через необхідність побудови 
технологічних циклів, що передбачають відновлення при-
родних ресурсів, та використання безвідходних виробництв. 
Проте ні з економічної, ні з технічної точок зору перетво-
рення виробництва за вказаним напрямком не визнано до-
цільним, тому на базі максимально можливого використання 
первинних ресурсів реалізується спроба привести до мінімуму
кількість відходів [9]. 

Для впровадження екологізації суспільного виробництва 
потрібно на державному рівні розробити заходи, які базують-
ся на обігу матеріальних ресурсів у суспільно-виробничому 
циклі. Одним з напрямків такого обігу є використання від-
ходів виробництва у речовинній та енергетичній формах та 
споживання їх як сировини для інших виробників, що дійсно 
імітує природні процеси. Загальний результат за цим під-
ходом доводить можливість реалізації кругообігу матеріаль-
них ресурсів у суспільному виробництві та дозволяє звести 
до мінімуму витрати, обумовлені впровадженням принципів
екологізації.

Висновки. Для забезпечення реалізації основного прин-
ципу підприємницької діяльності – здобуття прибутку на базі 
задоволення економічних та пов’язаних з ними екологічних 
потреб потрібно проведення екологізації суспільного розвитку. 
Основні заходи з екологізації суспільно-економічних процесів 
слід проводити на основі запропонованих напрямків екологі-
зації системи економічного регулювання, виробничих техно-
логій та юридичного впливу.

Аналіз особливостей екологізації залежності від стадії та 
джерел розвитку конкретної країни дозволив обґрунтувати 
умови реструктуризації української економіки на принципах 
екологізації виробництва. Отже постає необхідність в еко-
номічному регулюванні кругообігу матеріальних ресурсів у 
суспільному виробництві, у тому числі на базі використання 
відходів, що потребує подальших, більш детальних досліджень.
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УДК 347.211:338.43

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

І.М. Синявська, здобувач
Миколаївський державний аграрний університет

У статті розкрито методичні підходи до оцінки інтелектуального 
капіталу в аграрному секторі, який складається з трьох взаємозалеж-
них складових – «аграрна освіта – аграрна наука – агропромислове 
виробництво». 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, аграрна освіта, аграрна 
наука, агропромислове виробництво, об’єкти інтелектуальної власності, 
вартість, оцінка.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення стратегія 
розвитку вітчизняних агропромислових підприємств пови-
нна орієнтуватися на отримання та зберігання конкурентних 
переваг на ринку саме за рахунок використання унікальних 
знань та неперервного навчання персоналу, тобто накопичен-
ня інтелектуальної власності. Використання інтелектуального 
капіталу є основним завданням для будь-якого підприємства, 
оскільки він забезпечує його конкурентні переваги на ринку, 
тому що містить: знання, навички, професійне вміння людини 
(людський капітал); інформаційні ресурси, новітні технології 
(організаційний капітал); відносини з клієнтами, конкуренто-
спроможність продукції (споживчий капітал).

В ринкових умовах господарювання набуває актуальнос-
ті оцінка інтелектуального капіталу в аграрному секторі еко-
номіки, який складається з трьох взаємозалежних складових 
– «аграрної освіти – аграрної науки – агропромислового ви-
робництва».

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний 
вклад у розроблення методологічних засад оцінки інтелекту-
ального капіталу було зроблено такими видатними українськи-
ми вченими, як: О. Амосов, Д. Богиня, О. Бутнік-Сіверський, 
В. Врублевський, С. Володін, Н. Гавкалова, В. Геєць, М. До-
лішний, О. Дацій, О. Кендюхов, Н. Малюга, Л. Михайлова, 
П. Саблук, В. Ситник, А. Чухно, П. Цибульов.
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Однак сьогодні відсутня єдина методологія оцінки інте-
лектуального капіталу в аграрному секторі економіки з ураху-
ванням його складових.

Постановка завдання. Метою статті є визначення по-
казників для аналізу та оцінки ефективності управління інте-
лектуальними активами, вищими навчальними закладами та 
безпосередньо результатами їх використання в агропромис-
ловому виробництві як складових інтелектуального капіталу 
аграрного сектора економіки.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні соціально-
економічний розвиток всієї економіки України повинен від-
повідати інноваційній стратегії розвитку кожного сектора, 
здійснюватися у тісному взаємозв’язку та співпраці. В умовах 
інноваційної економіки відбуваються докорінні зміни у засо-
бах та структурі виробництва, головна роль у формуванні до-
даткового продукту та соціально-економічного розвитку країни 
переходить від матеріальних ресурсів до інтелектуального капі-
талу. Основними відмінностями сучасної моделі інноваційного 
розвитку є: 1) знання формують більшу частину створеної сус-
пільством вартості; 2) домінування на ринку інтелектуальних 
продукції і послуг; 3) пріоритетність діяльності, пов'язаної із ви-
робництвом, збереженням і використанням знань; 4) доміну-
вання в структурі трудових ресурсів суб'єктів інтелектуальної 
праці; 5) орієнтація на споживача; б) превалювання швидкості 
науково-технічних змін над швидкістю змін у матеріальному 
виробництві; 7) зростання трансакційних витрат; 8) підвищен-
ня частки інформації і комунікацій у забезпеченні конкуренто-
спроможності підприємства, регіону, держави [1, с. 289].

Отже, інноваційна стратегія аграрного сектора економіки 
повинна базуватися на поєднанні «аграрна освіта – аграрна 
наука – агропромислове виробництво», що обумовлює необхід-
ність оцінки потоків від використання інтелектуального капі-
талу за трьома складовими.

Комплексну оцінку інтелектуального капіталу ВНЗ можна 
виконати за наведеною нижче формулою. При цьому кількісні 
оцінки показників слід порівнювати безпосередньо, а якісні 
оцінки доцільно попередньо переводити у бальні.
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Розрахункова формула має вигляд [2]:
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де n – кількість показників;
 , ,л о І
і і іВ В В  – вагомість і-го показника відповідно людсько-

го, організаційного та інтерфейсного капіталів-підсистем;
 , ,л о І
і і і – відносна оцінка і-го показника (порівняно з 

еталоном) відповідно людського, організаційного та інтерфей-
сного капіталів-підсистем;

Вл, Во, ВI – вагомості капіталів-підсистем інтелектуального 
капіталу підприємства відповідно людського, організаційного 
та інтерфейсного.

При цьому:
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Вагомості зазначених показників визначають експертним 

методом. Згідно з формулою (1), бажанішим є більше значен-
ня інтегрального показника, що свідчить про більш висо-
кий рівень інтелектуального капіталу ВНЗ. Ідеальним є І = 1, 
що можливо, коли комплексні оцінки потенціалів-підсистем 
(складові-доданки поданої вище формули) також дорівнюють 
одиниці.

Базою для порівняння може бути найкраще значення по-
казника з усіх аграрних ВНЗ, які працюють на регіональному 
та національному ринку освітніх послуг. При цьому доцільно 
окремо оцінювати ресурсну та потенційні складові інтелекту-
ального капіталу, що дозволить окремо визначити як ресурсну 
оснащеність ВНЗ, так і здатність до її реалізації, та визначити 
на цій основі конкретні заходи щодо управління інтелектуаль-
ним капіталом.
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Для оцінки нематеріальних активів в аграрному секторі 
економіки як результату високого рівня підготовки у вищих 
навчальних закладах (аграрна наука як результат аграрної 
освіти), за нашими дослідженнями, має метод оцінки вар-
тості об’єктів інтелектуальної власності (далі ОІВ). Він засно-
ваний на початковому визначенні річного рейтингу кожного 
об'єкта як показника оцінки вигоди, що очікується від його 
використання за умов існуючої ринкової ціни на продукцію, 
одержану протягом року з одиниці використання. Цей підхід 
є найбільш об'єктивним в сучасних ринкових умовах господа-
рювання, оскільки ринкові ціни зазнають впливу об'єктивних 
і суб'єктивних обставин (табл. 1).

Таблиця 1
Методика річного рейтингового розрахунку вартості ОІВ*

Показники
Методика 
розрахунку

Позначення

Річний рейтинг ОІВ Рр = Ор × Цр

Рр – річний рейтинг ОІВ (грн/рік з 1 га);
Ор – річний обсяг продукції ОІВ (ц/га за 
1 рік);
Цр – ринкова ціна продукції (грн/ц).
Пв – первісна (розрахункова) вартість ОІВ 
(грн/га на термін передбачений охоронним 
документом);
Т – строк чинності охоронного документа 
(років).
Дв – договірна (комерційна) вартість (грн);
Ос – запланований (передбачений) обсяг 
використання ОІВ (га/рік);
Тс – договірний термін використання 
об’єктів інтелектуальної власності, (роки);
К – розмір відсотків роялті 
(коефіцієнт за використання ОІВ.

Первісна вартість ОІВ Пв = Рр × Т

Величина договірної 
(комерційної) вартості

Дв = Рр × 
Ос × Тс × К

*Складено за [3]

Остання складова інтелектуального капіталу в аграрному 
секторі економіки, що характеризує результативність двох по-
передніх, представляє безпосередньо агропромислове вироб-
ництво. Його можна розділити на чотири основні складові: 
ринкові активи, інтелектуальна власність як активи, людські 
активи, інфраструктурні активи. Загальний огляд методів 
його вимірювання зроблено шведським вченим К.-Е. Свейбі, 
який виділяє 25 методів вимірювання інтелектуального капі-
талу, згрупованих в 4-х категоріях (табл. 2).
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Таблиця 2
Методи оцінки інтелектуального капіталу*

Методи оцінки інтелектуального 
капіталу за категоріями Характеристика

Методи прямого вимірювання 
інтелектуального капіталу – Direct 
Intellectual Capital Methods (DIC)

Належать методи, засновані на ідентифікації 
та оцінці в грошовому вимірі окремих активів 
і окремих компонентів інтелектуального 
капіталу. Виводиться інтегральна оцінка 
інтелектуального капіталу компанії в 
залежності від оцінки окремих його 
складових або окремих активів

Методи ринкової капіталізації – 
Маrket Capitalization Methods (МСМ)

Обчислюється різниця між ринковою 
капіталізацією компанії і власним капіталом її 
акціонерів. Одержана величина розглядається 
як вартість її інтелектуального капіталу

Методи віднесення на активи – 
Return on Assets Methods (ROA)

Відношення середнього доходу компанії 
до сплати податків за певний період до 
матеріальних активів компанії (ROA компанії). 
Показник порівнюється з аналогічним 
показником для галузі в цілому. Для 
обчислення середнього додаткового доходу 
від інтелектуального капіталу, одержана 
різниця множиться на матеріальні активи 
компанії. Далі шляхом прямої капіталізації 
або дисконтування одержуваного 
грошового потоку можна отримати вартість 
інтелектуального капіталу компанії

Методи підрахунку балів – 
Scorecard Methods (SC)

Ідентифікуються різноманітні 
компоненти нематеріальних активів або 
інтелектуального капіталу. Генеруються 
і додаються індикатори та індекси у 
вигляді підрахунку балів. Застосування 
цих методів не передбачає одержання 
грошової оцінки інтелектуального капіталу

*Складено за [5]

Зазначені методи заслуговують на увагу, оскільки апро-
бовані у міжнародній практиці, зокрема у скандинавських 
країнах. Так, починаючи з 1994 р. шведська фірма Skandia 
паралельно з річним звітом подає звіти про свій інтелектуаль-
ний капітал, що викликає інтерес у всьому світі. Ринок вра-
ховує нематеріальні активи підприємства, підвищуючи ціну і 
називаючи це «престижем», але ніде і ніколи не проводились 
виміри, на основі яких аналітики могли оцінювати цей пре-
стиж. І хоча більшість організацій в основі успіху розгляда-
ють фінансовий капітал, Skandia розглядає людський капітал
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рушійною силою інновацій. І цей підхід дозволив їй збільшити 
валовий прибуток за 7 років у 50 разів [4].

Аналіз вітчизняної нормативно-правової та наукової лі-
тератури дозволяє узагальнити та виділити такі методи ви-
міру інтелектуального капіталу або окремих його складових, 
які поки ще не знайшли широкого застосування в аграрному
секторі економіки [6]:

– ринкові: порівняльних продажів, коефіцієнт Д. Тобіна;
– інвестиційні;
– витрат: вартості відтворення, вартості заміщення;
– доходів: дисконтування очікуваних грошових потоків 

або очікуваних прибутків, капіталізація усередненого прибут-
ку або грошового потоку;

– бухгалтерські методи: надлишкових прибутків, альтер-
нативний, вартості торговельної марки (дохідний), показник 
ділової активності, залишковий метод, коефіцієнт Д.Тобіна.

Доцільно зауважити, що вибір методів оцінки вартості в 
кожному конкретному випадку необхідно визначати на осно-
ві переваг і недоліків кожного з них для аграрного сектора 
економіки. Основними активами, які виокремлюють сільське 
господарство від інших галузей, є рослини і тварини, тому 
для сільськогосподарських підприємств важливою є досто-
вірна оцінка прав інтелектуальної власності, пов’язаних з їх 
створенням і використанням (права на сорт рослин та породу
тварин).

Висновки. Сучасний науково-технічний розвиток перед-
бачає необхідність інноваційного розвитку економіки України 
взагалі та агропромислового комплексу зокрема. У цих умо-
вах актуальним постає питання щодо оцінки інтелектуального 
капіталу, який в аграрному секторі економіки представле-
ний трьома взаємопов'язаними складовими «аграрна освіта – 
аграрна наука – агропромислове виробництво», що вимагає 
використання відповідної методики оцінки.

Такі методики сьогодні активно використовуються за кор-
доном, тоді як в Україні вони лише апробуються та не мають 
відповідної нормативно-правової бази, яка б регламентувала 
їх впровадження та використання.
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НАРОЩУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

В.В. Лопушанська, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування екс-
портного потенціалу продукції рослинництва у Миколаївській об-
ласті та визначенню напрямів його нарощування. Також розглянуто 
і проаналізовано динаміку та сучасний стан галузей рослинництва в 
сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області. Запро-
поновано низку рішень, які необхідно здійснити на державному рівні 
для нарощування експортного потенціалу рослинницької продукції.

Ключові слова: експортний потенціал, валова продукція галузей 
рослинництва, сільськогосподарські підприємства.

Постановка проблеми. Розвиток зовнішньої торгівлі, зо-
крема нарощування експорту продукції рослинництва країни 
на світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження 
його питомої ваги у світовій торгівлі є надзвичайно важливим 
чинником функціонування національної економіки будь-якої 
держави. Крім того, рівень розвитку економіки країни зале-
жить від наявних зовнішньоекономічних потенціалів регіонів, 
структурними ланками яких, відповідно до напрямів зовніш-
ньоекономічної діяльності, є зовнішньоторговельні потенціали 
сільського господарства. У структурі останніх виділяють екс-
портний потенціал продукції рослинництва, який розгляда-
ється нами як потенційна спроможність експортувати наявні 
чи вироблені ресурси, продукти рослинного походження, які 
можуть бути реалізовані тільки якщо товари, які є об'єктом 
експортної реалізації, за якістю і конкурентоспроможністю 
відповідають потребам міжнародного ринку.

Огляд останніх досліджень та публікацій. Пробле-
мам забезпечення експортного потенціалу і шляхам удоско-
налення експортних операцій присвятили свої праці такі 
вчені-економісти: Є.Г. Кочетов, М.А. Кравець, А. Тодосейчук, 
І.П. Фамінський та інші. Однак складність даного питання та 
ряд специфічних аспектів вимагають подальших наукових 
пошуків.
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Метою роботи є дослідження особливостей формування 
експортного потенціалу продукції рослинництва в Миколаїв-
ській області та визначення напрямів його нарощування.

Виклад основного матеріалу. Виробництво продукції 
рослинництва займає особливе місце серед інших галузей сіль-
ського господарства. Воно складає основу продовольчої безпе-
ки країни та формує значну частину експортного потенціалу 
сільського господарства. Безпосередньо за рахунок його про-
дукції та продуктів його переробки забезпечуються інші галузі 
народного господарства, населення забезпечене продоволь-
ством майже на 40%, тваринництво забезпечене кормами. У 
2009 р. частка продукції рослинництва у загальному обсязі ва-
лового регіонального продукту Миколаївщини склала 12% [1]. 
Важливе економічне значення має також наповнення доход-
ної частини бюджету країни податками від реалізації продук-
ції рослинництва та продуктів його переробки і те, що значна 
частина прибутків сільгосптоваровиробників формується за 
рахунок саме галузей рослинництва.

Сучасний стан галузі рослинництва у сільськогосподар-
ських підприємствах Миколаївської області характеризує на-
явні обсяги посівних площ сільськогосподарських культур. 
Сільськогосподарські угіддя Миколаївської області займають 
2 млн га, що складає 81% від її загальної території, в тому 
числі площа ріллі – 1,7 млн га (69% території) [2]. Частка посів-
них площ під сільськогосподарські культури у 2010 р. за всіма 
категоріями господарств склала 1508,8 тис. га (тобто засіяно 
89% площі ріллі).

Розглянемо, як змінювалися за останні 15 років структура 
та розміри посівних площ під основними видами сільськогос-
подарських культур – зерновими, технічними, картоплею та 
овоче-баштанними і кормовими культурами (рис.).

Як демонструє рис. і свідчать результати статистичних спо-
стережень, структура посівних площ зазнала значних змін про-
тягом досліджуваного періоду. Площі посівів технічних культур 
у 2008-2010 рр. порівняно з 1995 р. зросли більше, ніж удві-
чі (15,8% проти 33,3%) за рахунок зменшення площ кормо-
вих культур. Це пояснюється зростанням попиту на технічні 
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культури – соняшник та ріпак, збільшенням рентабельності 
їх виробництва і одночасним зменшенням попиту на кормові 
культури. Також технічні, наприклад такі, як соняшник, слу-
гують для пересіву поверх загиблих посівів озимих зернових 
культур у роки, неврожайні для озимих.

Рис. Структура та розмір посівних площ основних видів
сільськогосподарських культур у Миколаївській області

за період 1995-2010 рр. (по всіх категоріях господарств)*

*Джерело: побудовано за даними [2]

Найбільшу частку в структурі посівних площ традиційно 
для Миколаївщини займають зернові та зернобобові культури. 
За останні 10 років їх частка, в основному, складає біля 60%. 
Тільки в 2001-2002 рр. вони займали майже 68% всіх посівів, 
але з 2005 р. розміри їх площ стабілізувалися, і зазнавали від-
носно незначних коливань у межах 56-61,6%, від 807,2 тис. га 
у неврожайному 2007 р. до 916,9 тис. га у 2010 р.
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У свою чергу, площі кормових скоротилися з 30,1% у 
1995 р. до 3,7% у 2010 р. При цьому загальна розораність зе-
мель в Миколаївській області (див. рис.) майже не змінювалася 
протягом аналізованого періоду.

Що стосується картоплі і овоче-баштанних, то, як культу-
ри, неспецифічні для області, вони займали незначну частину 
площ – від 39,6 тис. га (у 2009 р.) до 46,6 тис. га у 2005 р.

Протягом останніх трьох років (2008-2010 рр.) структура 
площ майже не змінювалася, що може свідчити про стабіліза-
цію структури посівів в області і попиту на них, а також про 
відносну стабільність у ці роки кліматичних умов, які сприяли 
високим врожаям зернових, і складала для зернових в серед-
ньому 59,3% (889,5 тис. га), технічних – 34,2% (513,9 тис. га), 
картоплі і овоче-баштанних – 2,7% (41,2 тис. га), і, відповідно, 
кормових – 3,8% (56,4 тис. га).

За темпами приросту валової продукції сільського гос-
подарства у 2010 році область посідає 11 місце серед регі-
онів України та 9 місце з виробництва валової продукції на 
душу населення [2]. Це досягнуто за рахунок виробництва 
2200,7 тис. тонн зернових з кукурудзою (на 264,4 тис. тонн 
менше проти 2009 року), 586,1 тис. тонн соняшнику 
(+ 33,0 тис. тонн), 120,9 тис. тонн ріпаку (+ 58,4 тис. тонн), 
27,2 тис. тонн сої (+ 13,2 тис. тонн), 171,0 тис. тонн карто-
плі (+ 3 тис. тонн), 354,1 тис. тонн овочів (+ 19,9 тис. тонн) та 
18,5 тис. тонн цукрових буряків (+ 10,0 тис. тонн).

У виробництві валової продукції рослинництва у 2010 р. 
в Україні частка Миколаївської області склала 4,1%, тобто 
область знаходиться на 12 місці серед регіонів України [1]. 
Аграрії Миколаївської області виробили валової продукції на 
2412,0 млн грн у порівняних цінах 2005 р., з них 1429,8 млн грн 
(60,4%) – сільськогосподарські підприємства. Частка продук-
ції рослинництва у валовій продукції сільського господар-
ства Миколаївської області склала у 2010 р. 70,2% по всіх 
категоріях господарств, і 84,2% – по сільськогосподарських
підприємствах.

Миколаївська область традиційно є регіоном, в якому 
зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на високому 
рівні. Так, у 2010 р. підприємствами Миколаївської області
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експортовано продукції на суму 1597,1 млн дол. США, що 
складає 3,1% від загального обсягу експорту держави. За-
вдяки цьому область посідає восьме місце в рейтингу регіонів 
України за обсягами експорту [3].

Основою експорту підприємств протягом досліджуваного 
періоду була рослинницька продукція, питома вага якої у за-
гальній вартості у 2010 році склала 44,5%.

Аналізуючи динаміку обсягів експорту продукції рослин-
ництва підприємств Миколаївської області, варто відзначити 
незначне скорочення вартості експортних операцій (2,1%) у 
2009 р. порівняно з 2008 р. та їх суттєве збільшення у 2010 р. 
порівняно з 2009 р. (табл.).

Таблиця
Динаміка обсягів експорту сільськогосподарської продукції 
аграрних підприємств Миколаївської області, млн дол.

Вид продукції
Роки 2010 р. у % 

до 2009 р.2008 2009 2010

Продукція рослинництва –
всього 675,7 665,1 711,1 106,9

у т.ч.:
зерно 557,4 557,1 544,9 97,8

насіння олійних культур 117,2 75,2 126,4 168,1

їстивні плоди та горіхи 0,9 25,0 37,1 148,2

овочі та коренеплоди 0 2,4 0,9 37,4

Джерело: розраховано за даними [4].

Вартість поставок рослинницької продукції у 2010 р. збіль-
шилася порівняно з 2009 р. на 7,8%, що було спричинено зрос-
танням вартості експорту насіння олійних культур на 68,1%. 
Обсяг експортних поставок їстивних плодів та горіхів також 
зріс у 2010 р. майже на 50% порівняно з 2009 р., але при цьо-
му протягом останніх трьох років знижується обсяг експорту 
зернових.

Незважаючи на те, що зернові та олійні культури забез-
печують суттєву частку надходжень валютної виручки до 
аграрного сектора економіки регіону, така ситуація не є задо-
вільною за таких причин:

 - обсяг виробництва продукції рослинництва значною мі-
рою залежить від погодних умов, а тому є нестабільним і не-
передбачуваним обсяг експорту;
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 - тенденції розвитку світового ринку зерна вказують на його 
насиченість, пов’язану зі зростанням світового виробництва 
зерна, що призводить до зниження експортних цін та падіння 
попиту на українське зерно як продукцію невисокої якості;

 - непередбачуваність змін законодавства у сфері експор-
ту зернових культур.

Висновки. Як показують проведені дослідження, Миколаїв-
ська область має значний потенціал для нарощування експорту 
продукції рослинництва (тобто, обсяги виробленої продукції да-
ють можливість задовольнити власні потреби та потреби інозем-
них споживачів). Однак ефективність останнього багато в чому 
залежить від того, які умови у подальшому будуть створені в кра-
їні для розвитку експорту продукції рослинництва в зовнішній 
сфері, від ролі державного регулювання. Таким чином, з метою 
нарощування експортного потенціалу продукції рослинництва, 
на нашу думку, необхідно на державному рівні забезпечити:

 - здешевлення процедури оформлення експорту;
 - гармонізацію системи стандартизації та сертифікації 

сільськогосподарської продукції, правил санітарного, ветери-
нарного та фітосанітарного контролю з міжнародними стан-
дартами та вимогами;

 - створення об'єднань експортерів, координацію їхньої ді-
яльності на зовнішніх ринках з метою ефективного викорис-
тання кон'юнктури та дотримання правил конкуренції;

 - поліпшення рівня оснащеності лабораторій з визначення 
якості та безпеки продукції, їхню акредитацію у міжнародній 
системі;

 - удосконалення транспортної та портової інфраструкту-
ри, її модернізацію та підвищення пропускної спроможності;

 - розширення участі вітчизняних виробників у міжнарод-
них виставках та ярмарках.
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ЛОГІСТИКА У ГОСПОДАРСЬКИХ 
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Визначено участь логістики у підвищенні ефективності діяльності 
аграрних формувань, запропоновано форми об'єднань в аграрному 
секторі з оптимальним логістичним ланцюгом.

Ключові слова: господарські формування, логістичний ланцюг, 
логістична інфраструктура, ефективність виробництва.

Постановка проблеми. На сьогодні для відновлення 
аграрного сектора в країні обов’язково необхідно враховува-
ти факт збільшення форм таких ділових зв'язків, стосунків та 
відносин, які ускладнюють процеси кооперації та інтеграції. 
Вони створюють проблеми із просуванням продукції на ри-
нок, інформаційними потоками. Уникнути цього можна за-
вдяки правильному логістичному підходу. Грамотний розподіл 
транспортних, товарних, інформаційних потоків дасть змо-
гу аграрним формуванням економити затрати. Адже істотну 
частину витрат в аграрному секторі складають зберігання си-
ровини і готових продуктів, їх перевезення і перевантаження.

Аналіз останніх публікацій. Проблеми логістики остан-
німи роками стали предметом пильної уваги. Їм присвячено 
праці багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців. Серед 
них роботи Д. Дж. Бауерсокса, Д. Вуда, А.М. Гаджинського, 
Є.В. Крикавського, Д. Ламберта, М.А. Окландера, В.І. Серге-
єва та ін. Вивченню аграрного ринку приділяють увагу такі 
вчені, як В.Г. Андрійчук, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та ін. 
Але слід відмітити, що досягнення логістики як дієвого інстру-
менту для підвищення ефективності господарюючих аграр-
них формувань сьогодні практично не обговорюються щодо 
застосування їх в аграрному секторі економіки.

Мета дослідження. Визначити участь логістики у підви-
щенні ефективності діяльності аграрних формувань, запропо-
нувати форми об'єднань в аграрному секторі з оптимальним 
логістичним ланцюгом.

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



103Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.2, 2011

Виклад основного матеріалу. Логістика, як наукова 
основа управління потоковими процесами, застосовується у 
різноманітних сферах діяльності, серед яких промисловість, 
торгівля, транспорт, сфера послуг, банківська і страхова спра-
ва, комунальне господарство, туризм та інші [1, c. 9]. Як га-
лузь економічної науки вона отримала поширення з появою і 
розвитком ринкової економіки. Необхідність в логістиці вини-
кла тоді, коли з порушенням наявної планової системи поста-
чання значно ускладнилися товарні потоки. З'явилася велика 
кількість структур-посередників на шляху руху продукції від 
виробників до споживачів, які ставали причиною збільшення 
кінцевої вартості виробленої продукції. 

Області охоплення логістики мають багато напрямів: 
управління запасами; складське господарство; вантажопе-
реробка і упаковка; логістична інфраструктура; логістична 
інформація; транспортування. Особливо хотілося б зупинити-
ся на логістичній інфраструктурі, яка включає: засоби отри-
мання, передачі та обробки інформації; будівлі, споруди з 
необхідним обладнанням для складування продукції; засо-
би пакування, транспортні та маніпуляційні засоби [2, с.52]. 
Отже, на рівні регіону основними складовими інфраструкту-
ри логістики в аграрному секторі вважатимемо структури, які 
є посередниками між продавцем і покупцем в особі оптових 
скупників, дилерських фірм; організацій з перевезення, збері-
гання; різного роду складських потужностей; формувань, що 
займаються збором, обробкою даних про кон'юнктуру ринку і 
сприяють швидкому укладенню угод.

Ефективність функціонування господарських формувань 
має дуже важливе значення для подальшого успішного роз-
витку аграрного сектора країни. На сьогодні рівень рента-
бельності сільськогосподарських підприємств в різних галузях 
сільського господарства дуже різниться. Наприклад, в Мико-
лаївській області (табл.1) у галузі рослинництва практично всі 
форми господарювання (за винятком виробничих коопера-
тивів) останніми роками є прибутковими. Зовсім інше стано-
вище спостерігаємо у тваринництві. Тут, навпаки, всі форми 
підприємств в різні роки були збитковими. А в 2010 р. лише 
господарські товариства змогли перетнути цю межу.

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



104 Економічні науки

Таблиця
Рівень рентабельності продукції сільськогосподарських 

підприємств Миколаївської області за різними 
організаційно-правовими формами, %

Роки Інші

Рівень рентабельності продукції рослинництва і тваринництва

2005 6,0 18,9 -1,1 29,6 36,6 16,5

2006 4,7 20,1 -0,4 20,5 39,3 -1,0

2007 8,5 13,5 -3,7 -2,5 27,7 -9,1

2008 32,5 22,6 2,8 11,6 37,6 34,2

2009 24,9 26,8 3,6 -16,1 32,9 9,3

2010 36,8 39,2 7,9 -2,5 71,9 23,0

Продукція тваринництва

2005 3,8 16,7 8,7 -2,0 33,5 4,7

2006 14,1 23,0 9,0 -5,6 34,5 -0,4

2007 18,5 24,6 18,4 2,1 30,1 -4,4

2008 39,5 24,6 13,2 3,8 38,3 40,2

2009 29,4 28,0 11,9 -15,2 33,7 4,8

2010 43,7 43,9 23,4 2,3 73,6 38,5

Продукція тваринництва

2005 -10,8 12,5 -13,4 2,2 16,8 21,6

2006 -24,8 -18,2 -29,0 -21,6 -16,3 -1,5

2007 -29,1 -26,6 -37,6 -30,3 -18,3 -15,5

2008 2,4 9,4 -22,5 43,9 8,5 21,4

2009 4,1 16,6 -22,5 -20,7 -5,8 18,3

2010 3,1 -8,1 -26,1 -13,3 -14,3 -3,1

Дуже негативно впливає на стан роботи аграрних форму-
вань той факт, що більшість виробників (середні та дрібні) не 
мають можливості вести гідну торгівлю з гуртовими покупця-
ми та переробниками. Крім того, послуги таких самостійних 
одиниць, як елеватори і хлібоприймальні підприємства ста-
ють невиправдано дорогими, і тому з'являється сенс замисли-
тися про те, що найбільш прийнятним буде створення таких 
об'єднань, які здатні охопити увесь або частину ланцюжка 
руху товару від виробника до споживача.

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



105Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.2, 2011

Саме в інтегрованих формуваннях, що діють на ниніш-
ньому ринку, потреби в послугах задовольняються наба-
гато простіше, ніж в роз'єднаних аграрних формуваннях. 
Наприклад, такі послуги, як купівля матеріально-технічних 
ресурсів, зберігання, переробка, транспортування і обслугову-
вання на виробництві, фінансовий, правовий, інформаційно-
консультаційний супровід та вивчення ринку вирішуються 
усередині самих організаційних форм інтегрованих структур. 
Прикладом стають великі формування, такі як агрохолдинги. 
Вони є найбільшими власниками землі. У володінні дванадця-
ти агрохолдингів знаходиться понад 100 тис. га землі, а. перші 
двадцять контролюють понад 15 % орних земель України [3]. 
Потужні зернові компанії є найбільш ефективними у вироб-
ництві продукції зернових та зернобобових культур тому, що 
в них, окрім земель для вирощування зерна, є і місткості для 
зберігання, і власна переробка, і харчові підприємства, і збу-
това мережа для кінцевого продукту.

Наприклад, такий могутній агрохолдинг, як «Мрія», розта-
шований на землях Західної України (офіс в Тернопільській 
області), своєю успішністю зобов'язаний саме логістичним по-
тужностям. Прагнучи незалежності від цінових коливань на 
ринку і бажання продавати свій товар у найвдаліший для 
себе час ним інвестувалися кошти на побудову сучасних схо-
вищ, елеваторів з очисними та осушувальними машинами. Всі 
його сховища та елеватори розташовані близько від основних 
транспортних мереж, що дає змогу швидко та своєчасно здій-
снювати доставку продукції до місць призначення. Завдяки 
власному парку зернових машин та вантажівок повністю за-
безпечуються потреби у транспортуванні. Доцільно відмітити, 
що взагалі по Україні у 2010 р. виробництво сільськогоспо-
дарської техніки зросло на 14 %, а імпорт збільшився майже 
вдвічі [3]. Логістичні центри, до складу яких входять сховища, 
сервісні центри та пункти технічної підтримки, дають змо-
гу максимально контролювати виробничо-збутовий ланцюг 
холдингу. Загальні потужності зерносховищ «Мрії» складають 
410000 т, картоплесховищ – 56000 т, а пропускна здатність 
елеваторів становить 200 т на годину. Крім того, холдинг має 
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свій завод з виведення і обробки насіння потужністю 300 т 
на день (чистота насіння більша за 99%), що істотно зменшує 
його залежність від постачальників ззовні [4].

Паралельно з цим, дрібні і середні самостійні формування 
вимушені отримувати відповідні послуги на ринку. Це, зви-
чайно, істотно знижує ефективність їх господарювання. Тому 
зміцнення позицій малих і середніх аграрних формувань ми 
бачимо у створенні об'єднань на кооперативних засадах. На 
продовольчий ринок з кінцевою продукцією мають потрапля-
ти вже кооперативи, в яких сільгоспвиробники є співвласни-
ками системи заготівель, переробки, зберігання і реалізації 
продукції.

Стосовно складу кооперативів, то у рослинництві мож-
ливе, наприклад, об'єднання господарств – виробників з 
елеваторами, торгівельними фірмами, що займаються мар-
кетингом, а також підприємствами, що надають послуги із 
забезпечення матеріально-технічними ресурсами, технікою, 
паливно-мастильними матеріалами. Сюди ж доцільно ввести 
комерційні організації (банки), які зможуть їх кредитувати. 
Що стосується тваринництва, то в такий логістичний лан-
цюжок, окрім виробників (великих комплексів, фермерських 
господарств), доцільно включати заводи з виробництва комбі-
кормів, підприємства з переробки продукції, а також органі-
зації громадського харчування.

В діяльність кооперативів мають входити: виробництво, 
переробка, транспортування, зберігання та реалізація сіль-
ськогосподарської продукції відповідно до кон'юнктури рин-
ку; закупівля сільськогосподарської продукції (сировини та 
матеріалів) у населення, фермерів або інших господарств; по-
слуги з ведення складського господарства та транспортування 
вантажу; збутова та торговельна діяльність. Як бачимо, при 
функціонуванні таких кооперативів має місце практично по-
вний перелік всіх логістичних функцій.

Висновки. З розвитком логістики в аграрному секторі 
стануть можливими: покращення технічного оснащення гос-
подарських формувань; розвинення транспортної мережі з 
можливістю відстежування транспортування, що дасть змогу 
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скоротити часовий інтервал між придбанням сировини і на-
півфабрикатів і постачанням готового продукту споживачеві; 
розроблення зручнішої упаковки для готової продукції; роз-
ширення мережі продажів; прискорення процесу отримання 
інформації; покращення рівня сервісу. Все це, в свою чер-
гу, дозволить підвищити ефективність роботи господарських 
формувань, покращити і зберегти якість продукції і безпеку 
продуктів харчування.
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Наведено огляд визначень значної кількості вчених щодо сутності 
ринку продовольчої продукції. Сформовано власну точку зору. Ви-
світлено функції і принципи функціонування цього ринку, виявлено 
існуючі недоліки та запропоновано шляхи їх усунення.

Ключові слова: продовольчий ринок, функції, принципи, попит, 
пропозиція, збалансованість розвитку, удосконалення.

У сучасних умовах продовольчий підкомплекс АПК обслу-
говується цілою системою ринків, у тому числі: ринки про-
відних видів продукції сільського господарства, переробки 
та харчової промисловості; ринки відповідних засобів вироб-
ництв та послуг; ринок робочої сили; ринок послуг та ін.

Серед багатьох видів ринків найважливішим є продоволь-
чий, продукція якого забезпечує існування людства. Стосовно 
сучасного стану ринків продовольчої продукції нашої країни 
необхідно вказати, що практично всі вони відрізняються по-
ступовим підвищенням цін на товари та послуги, недостат-
ньою насиченістю товарними запасами, невідповідністю між 
попитом та пропозицією за значною кількістю продовольчих 
товарів.

Проблема ефективного розвитку ринку продовольчої про-
дукції досліджується низкою авторів, важливе місце серед 
яких займають В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко, О.Ю. Єрмаков, 
М.М. Ільчук, І.І. Лукінов, М.Й. Малік, М.М. Одинцов, П.Т. Са-
блук, О.В. Шебаніна, О.М. Шпичак та ін. Проте далеко не всі 
пов’язані з нею питання є до кінця вивченими. І це стосується 
навіть самої сутності цього ринку, щодо якої немає єдності в 
думках вчених. Саме розгляд цього питання і є метою нашої 
статті.

У класичній політекономії домінувало поняття ринку як 
місця обміну або географічної території. Пізніше ринок став 
трактуватися як сукупність актів обміну, які локалізовані 
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просторово та пов’язані з обміном певного товару. У ХХ ст. 
неокласики, поряд із розумінням ринку як території обміну, 
розробили концепцію ідеальної форми господарських зв’язків, 
в якій ринок є механізмом балансування попиту і пропозиції. 
Поряд із цим в економічній літературі ХХ ст. досить пошире-
ним був підхід, у рамках якого ринок розглядався з погляду 
суб’єктів ринкових відносин, а також як зв'язок між попитом 
і пропозицією [1].

Окремі вчені визначають ринок не як фізичне місце, а 
як механізм, що зводить разом продавців і покупців товарів 
і послуг. При цьому, як вважають К. Макконелл і С. Брю [2], 
ринок – це просто механізм або пристосування, що здійснює 
контакт між покупцями або пред’явниками попиту і продав-
цями, або постачальниками товару чи послуг.

Одним із перших наукове визначення ринку дав фран-
цузький економіст Курно: ринок – це будь-який район, де вза-
ємини покупців і продавців настільки вільні, що ціни на ті 
самі товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватися 
[3, с.89].

За визначенням Ф. Котлера [4], ринок – це «сукупність іс-
нуючих і потенційних покупців товарів»; «ринок у розвину-
тому суспільстві – це не обов’язково якесь фізичне місце, де 
зустрічаються і здійснюють угоди покупці та продавці».

На погляд Л.В. Балабанової [5] і С.В. Мочерного [6], по-
няття «ринку» зводиться до характеристики його як сутності 
економічних взаємовідносин між продавцями і покупцями. 
На думку В.І. Богачова [7], в економічному відношенні про-
довольчий ринок – це сфера взаємодії суб’єктів ринку по за-
безпеченню виробництва і вільного просування продуктів 
харчування.

В.І. Відяпіна [3] вважає, що ринок – це сукупність еко-
номічних відносин між домашніми господарствами, різни-
ми типами фірм і організацій та державою з приводу купівлі 
продажу товарів і послуг у сфері обміну, а також механізм 
реалізації таких відносин відповідно до законів товарного ви-
робництва і грошового обігу.
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В.М. Ковальчук [8] відзначає, що ринок – це сукупність 
форм і способів організації співробітництва людей один з 
одним, яка служить тому, щоб із комерційною метою звести 
продавців і покупців та дати можливість першим продати, а 
другим – купити товари.

На погляд С.В. Мочерного, С.А. Єрохіна, Л.О. Канішенко 
та ін [9], сутність ринку полягає в тому, що це певна сукуп-
ність економічних відносин між різними типами фірм (про-
мисловими, торговельними, індивідуальними, корпораціями, 
державними фірмами тощо) та індивідами з приводу купівлі-
продажу товарів та послуг відповідно до законів товарного 
виробництва. У той час М. Фуко [10] зображує ринок у вигляді 
механізму інформаційного зворотного зв’язку, який стихійно 
регулює виробництво відповідно до суспільних потреб через 
ціни й потік товарів, тобто у вигляді механізму контролю.

Більшість дослідників схиляються до думки, що продо-
вольчий ринок – це територіальна відокремлена соціально-
економічна система взаємодії попиту, ціни та пропозиції або 
сукупність взаємозалежних процесів організації виробництва, 
переробки і збуту продовольчих товарів, спрямованих на роз-
виток товаровиробників і забезпечення продовольчої безпеки 
регіону. Проте таке тлумачення не повністю розкриває еконо-
мічний зміст поняття. З огляду на це, продовольчий ринок слід 
розуміти ще й як складну, відкриту та динамічну сукупність 
регіональних продуктових ринків [11].

На наш погляд, продовольчий ринок – це система відно-
син, що в межах визначених територій забезпечує вільний рух 
необхідних людині аграрної продукції і продовольчих товарів 
шляхом збалансування попиту та пропозиції на них. Саме на 
ньому здійснюється взаємодія суб’єктів ринку із забезпечення 
виробництва і вільного просування продукції безпосередньо 
до споживачів.

Ринок продовольчих товарів, по суті, є складним меха-
нізмом відносин між виробниками, продавцями та спожива-
чами, а також між окремими зонами та регіонами. Саме за 
допомогою ринку здійснюється легалізація потоків продукції 
АПК. Як вважає Ю. Коваленко [12], ринок характеризується 
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системною природою і складається з таких підсистем: 1) рин-
кова інфраструктура; 2) стабілізація і регулювання; 3) коор-
динація пропозиції; 4) товаровиробники; 5) платоспроможний 
попит (системоутворювальний елемент).

Ми підтримуємо думку В.К. Збарського [13], який ствер-
джує, що сутність ринку полягає у його функціях, основними 
з яких є:

 - регулювання суспільного виробництва;
 - адаптація структури виробництва товарів обсягу і струк-

тури суспільних потреб регулювання суспільного виробництва;
 - підтримка прямих та зворотних зв’язків між виробника-

ми продукції та її покупцями;
 - встановлення ціннісних еквівалентів для обміну продук-

тів тощо.
При формуванні та забезпеченні ефективного функціо-

нування кожного ринку продовольчої продукції доцільно до-
тримуватися відповідних принципів, які стосовно аграрної 
сфери, на думку О.В. Орленко [14], можна поділити на три 
групи:

 - загальноекономічні, до яких належать: соціальна орієн-
тація; системність та комплексність; ефективність; демокра-
тизм; саморегулювання; самофінансування; наукоємність; 
регіональність;

 - організаційно-технологічні, які включають територіаль-
ний поділ праці, ієрархічність та зворотний зв'язок;

 - специфічні, основними з яких є: історизм; варіантність; 
пріоритетність; функціональна інтеграція; доцільність і необ-
хідність; суперництво і конкуренція.

На нашу думку, всі ці принципи повною мірою є прийнят-
ними не тільки для аграрної, а й інших видів продукції продо-
вольчого ринку.

Рівновагу на будь-якому ринку визначає взаємодія попиту 
і пропозиції, у результаті чого формується рівноважна ціна на 
продукцію, яка задовольняє і покупців, і продавців. Причому, 
ринкова пропозиція являє собою сумарний обсяг індивідуаль-
них пропозицій виробників сільськогосподарської продукції.

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



112 Економічні науки

Головним «завданням» кожного ринку є регулювання по-
питу, пропозиції і цін на продукцію та наявність конкурентів. 
Необхідно визнати, що нині нееластичний попит притаман-
ний лише обмеженій кількості населення України, яка має по-
рівняно великі доходи.

Стосовно попиту на сільськогосподарські продукти слід 
відмітити, що на нього впливають не тільки ціни на них, а 
і ціла низка інших факторів, серед яких: зміни у структурі 
населення, його грошових доходах та споживчих перевагах; 
економічна політика уряду; інфляція; пропозиція продукції на 
ринку. Оскільки обсяги виробництва (пропозиція) більшості 
видів сільськогосподарської продукції значною мірою зале-
жать від природно-кліматичних умов кожного року і конкрет-
ного регіону, то це призводить до порушення рівноваги на 
аграрному ринку.

Ми підтримуємо точку зору О.М. Саковської [15], що при 
визначенні ринкового попиту, наприклад на зерно, слід вра-
ховувати, що дана структура включає в себе ринок продо-
вольчого зерна, насіннєвого, фуражного й ринок зерна для 
промислової переробки та вважається похідним від попиту на 
кінцеву продукцію споживання.

На думку О.Г. Шпикуляка [16], на даному етапі проблемою 
розвитку вітчизняних ринків продовольчої продукції є їхня не-
збалансованість і невідповідність попиту і пропозиції. До голо-
вних товарних сегментів, попит на які переважає пропозицію, 
належать ринки м’яса й молока, а до сегментів, пропозиція на 
які переважає попит, – ринки зерна, насіння соняшнику, олії, 
цукру. Відносним рівнем збалансованості характеризується 
ринок картоплі.

Забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на 
продовольчому ринку дає можливість суб’єктам господарю-
вання належним чином організовувати свою підприємницьку 
діяльність у відповідності з головним ринковим принци-
пом: виробляти те, що продається, а не продавати те, що
виробляється.

Ми підтримуємо думку Ю.Я. Лузана [17] стосовно того, 
що важливими вивіреними світовою практикою інституціями
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балансування ліміту попиту і пропозиції на аграрному ринку 
є побудова системи саморегулівних професійних об’єднань за 
галузевим (продуктовим) принципом з метою регулювання 
спірних питань у міжгалузевих і внутрішньогалузевих відноси-
нах, розвиток механізмів державно-приватного партнерства 
(в тому числі їхня активна участь у питаннях удосконалення 
системи державної підтримки не тільки сільгоспвиробників, а 
й споживачів), створення та застосування механізмів квоту-
вання обсягів виробництва продукції сільського господарства, 
організації страхування цінових ризиків, здійснення консер-
вації земель сільськогосподарського призначення, визначен-
ня механізмів створення необхідних державних запасів та 
інтервенційних фондів, квотування експорту й імпорту, інші 
нетарифні регулятивні заходи, включаючи подолання різних 
державних обмежень, які не відповідають ринковим принци-
пам і правилам СОТ.

Для забезпечення ефективного розвитку ринку необхідно 
поєднати в єдине ціле важелі державного регулювання і віль-
ної торгівлі.

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновки:
 - у тлумаченні категорії «продовольчий ринок» в еконо-

мічній літературі єдності поки що немає. На наш погляд, він 
являє собою систему відносин, що в межах визначених тери-
торій забезпечує вільний рух необхідних людині аграрної про-
дукції і продовольчих товарів шляхом збалансування попиту 
та пропозиції на них. Саме на ньому здійснюється взаємодія 
суб’єктів ринку щодо забезпечення виробництва і вільного 
просування продукції безпосередньо до споживачів;

 - ринок продовольчої продукції відрізняється багатогран-
ністю, складається з цілої низки висвітлених у статті підсис-
тем і функцій;

 - головними завданнями кожного ринку є регулювання та 
збалансування попиту, пропозиції та цін на продукцію.

Для забезпечення ефективного розвитку ринку необхідно 
поєднати в єдине ціле важелі державного регулювання і віль-
ної торгівлі.
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ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ 
РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: 

ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

О.В. Чорній, здобувач
Миколаївський державний аграрний університет

У статті обґрунтовано організаційно-економічний механізм форму-
вання та використання матеріально-технічних ресурсів сільського гос-
подарства, здійснено економічну оцінку ефективності їх використання.

Ключові слова: матеріально-технічні ресурси, структура,
економічна ефективність, організаційно-економічний механізм,
відтворення, вдосконалення.

Постановка проблеми. Сільське господарство України 
характеризується значним ресурсним потенціалом, велики-
ми обсягами виробництва та експортними можливостями. 
Провідне значення у відтворенні у його галузях належить 
матеріально-технічним ресурсам. Від рівня їх ефективності, 
енергетичних потужностей залежить конкурентоспромож-
ність функціонування аграрної сфери економіки у цілому. 
Крім виробничо-економічних, матеріально-технічні ресурси 
сприяють вирішенню комплексу соціально-економічних про-
блем: ощадливого ресурсокористування та збереження до-
вкілля, підвищення продуктивності праці, досягнення якості 
продукції, збільшення доходності галузі, раціональної органі-
зації сільських територій.

Особливо це стосується активної частини матеріально-
технічних ресурсів, сільськогосподарських машин та обладнан-
ня. Проте останні двадцять років парк сільськогосподарської 
техніки значно скоротився, особливо за рахунок продукції 
вітчизняного виробництва. Крім того, інформаційне суспіль-
ство, економіка знань, що активно розвиваються, потребують 
нових підходів до технічного забезпечення аграрного сектора 
на інноваційній основі. Мова йде про принципово нові техно-
логії виробництва, його автоматизацію та комп`ютеризацію, 
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методи енергозбереження, живлення рослин, відновлення 
сільськогосподарських угідь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відзначимо, 
що питання ефективності сільськогосподарського виробни-
цтва, формування та використання матеріально-технічних ре-
сурсів галузі висвітлювалися у наукових публікаціях відомих 
учених економістів-аграрників: В. Андрійчука, П. Гайдуць-
кого, О. Гудзинського, А. Даниленка, О. Єрмакова, В. Іва-
нишина, Т. Кіщака, М. Лобаса, П. Макаренка, М. Маліка, 
Л. Мармуль, В. Месель-Веселяка, І. Підлісецького, П. Саблука, 
М. Сахацького, В. Ситника, І. Топіхи, О. Федорчука, В. Шеба-
ніна, І. Червена. Проте проблеми пріоритетності інноваційних 
чинників у формуванні матеріально-технічних ресурсів сіль-
ського господарства, оцінки їх структурних трансформацій, 
у т.ч. під впливом глобальних процесів, вартості техніки, осо-
бливо її нових видів, вивчені не достатньо.

Результати досліджень. Ефективність та конкурен-
тоспроможність аграрного виробництва значною мірою за-
лежать від рівня забезпечення та якості й інтенсивності 
використання матеріально-технічних ресурсів як найбільш 
активної частини основних засобів галузі. Їх значення суттє-
во зросло в сучасних умовах розвитку інформаційного сус-
пільства. Нові знання людства стрімко подвоюються кожні 
1-1,5 років, тому сучасна економіка отримала назву економі-
ки знань. У цьому зв’язку першочергового значення набуває 
визначення положень відтворення матеріально-технічної бази 
аграрної сфери на інноваційній основі. Відзначимо, що остан-
ні 20 років для відтворення матеріально-технічних ресурсів 
сільського господарства країни можна розділити на 2 етапи: 
1990-2000 рр. – постійне скорочення та несистемне оновлен-
ня; 2001-2010 рр. – поступове вдосконалення матеріально-
технічного забезпечення та його відтворення з елементами 
інновацій, переважно за рахунок придбання імпортної техніки 
та технологій за умов державної підтримки товаровиробників.

Відзначимо, що у структурі матеріально-технічного за-
безпечення сільського господарства переважають машини 
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та обладнання, які найбільш пристосовані для використан-
ня у великих та складних сільськогосподарських підприєм-
ствах. Тому важливим проявом інноваційного формування 
матеріально-технічних ресурсів є структуризація засобів за 
функціями використання у великих, середніх, малих, особис-
тих господарствах. Необхідно звернути увагу на інноваційні 
агротехнології у аграрному виробництві, спрямовані на його 
безвідходність та комплексну переробку відходів або спеці-
альної сировини на біогаз, органічні добрива, використання 
енерговітроустановок. На жаль, в Україні статистика наяв-
ності таких техніко-технологічних комплексів відсутня, що 
свідчить про поодинокі випадки їх застосування в окремих 
підприємствах.

До матеріально-технічних ресурсів сільського господар-
ства практично не застосовується термін «технологічні укла-
ди». Між тим саме вони знаменують рівень інноваційного 
розвитку будь-якої галузі. У цьому відношенні слід зазначи-
ти, що в Україні переважає 3-й технологічний уклад виробни-
цтва, повільно впроваджується 4-й і зовсім незначною (5-6%) 
є присутність 5-6-го укладів. У передових країнах світу спо-
стерігаються протилежні тенденції. Як наслідок, вітчизняна 
економіка відстає від польської у 25 разів, американської – у 
3 рази, японської – у 5 разів (2010 р.). Виявлені закономірності 
та прояви формування матеріально-технічних ресурсів у сіль-
ському господарстві дозволили обґрунтувати організаційно-
економічний механізм забезпечення ними (рис.).

Відзначимо, що інноваційні засади формування та ви-
користання матеріально-технічних ресурсів у сільському гос-
подарстві передбачають наявність принаймні трьох ефектів: 
виробничо-економічного (збільшення ефективності та до-
хідності виробництва), екологічного (ресурсозбереження та 
енергозаощадження), соціального (зростання продуктивності 
праці та вільного часу у працюючих). Їх можуть супроводжу-
вати негативні прояви – збільшення вартості експлуатації та 
її ускладнення, збільшення технологічного навантаження на 
довкілля, вивільнення зайнятих.
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Рис. Організаційно-економічний механізм формування та використання 
матеріально-технічних ресурсів сільського господарства

Важливим джерелом інвестицій у розширене відтворення 
матеріально-технічних ресурсів є лізинг та лізингові операції. 
Їх частка у структурі придбань техніки залишається незна-
чною. Так, за перше півріччя 2011 р. НАК «Украгролізінг» було 
поставлено техніки на суму 41,8 млн грн, у т.ч. 20 тракторів 
та 18 зернозбиральних комбайнів. При цьому компанія за-
кріпила за собою статус головного розпорядника державних 
лізингових коштів. Вони зросли зі 196 млн грн у 2009 р. до 
414 млн грн у 2010 р. Через неї товаровиробниками на 2012 р. 
замовлено майже 7 тис. одиниць техніки на суму 1,1 млрд грн. 
За кордоном (Італія, Франція) через лізинг забезпечується 40-
42% використання матеріально-технічних засобів. Важливе 
значення має також створення відповідних інвестиційних 
фондів за рахунок бюджетної підтримки, пайових внесків або 
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відрахувань сільськогосподарських товаровиробників з метою 
спільного використання техніки на кооперативних засадах.

Суттєвим джерелом надходжень інвестицій у галузь є 
часткова компенсація вартості складної сільськогосподар-
ської техніки, створення венчурних компаній з її розроблення 
та вдосконалення. Вказані заходи повинні здійснюватися на 
основі системного моніторингу ринку матеріально-технічних 
ресурсів, новітніх розробок у цій галузі, розвитку консалтингу 
або дорадництва з метою своєчасного та об’єктивного інфор-
мування товаровиробників. Значну роль у процесі вдоскона-
лення формування матеріально-технічних ресурсів аграрного 
виробництва на перспективу має прогнозування потреби у 
них за галузевим та регіональним принципом.

Висновки. Для організації вдосконалення матеріально-
технічних ресурсів сільського господарства та її регіонів ха-
рактерні наступні особливості: недостатня забезпеченість 
сільськогосподарських галузей технікою відносно норматив-
них потреб, нерівномірний розподіл її меж організаційно-
виробничими аграрними формуваннями, значний рівень 
зносу та недостатні темпи відтворювання, велике виробниче 
навантаження на сільськогосподарські машини та низька їх 
продуктивність через недостатню модернізацію та інновацій-
ність, експлуатацію вживаної техніки та великих затрат на 
ремонт. Велике значення має посилення державної підтримки 
вдосконалення матеріально-технічних ресурсів сільського гос-
подарства в останній період.
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У статті визначено роль промислового садівництва у сучасному 
сільському господарстві, традиційні та інноваційні типи його розви-
тку, організаційно-економічні чинники їх здійснення, обґрунтовані 
організаційно-економічні заходи впровадження інновацій у розсадництві.
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Постановка проблеми. У структурі сільськогосподарсько-
го виробництва України чільне місце займає галузь промисло-
вого садівництва. До сприятливих передумов їх ефективного 
розвитку належать насамперед різноманітні природні умови 
та ресурси, стабільний ринковий попит на садівницьку про-
дукцію, значні традиції у функціонуванні її галузі. Проте в 
останні 30 років її розвиток характеризується нестабільністю, 
зменшенням ефективності, втратою панівних позицій на вну-
трішньому ринку та недостатнім використанням експортно-
го потенціалу. Це відбувається, у т.ч. через певні порушення 
структурних пропозицій в організації галузі, коли виробництво 
характеризується зменшенням спеціалізації та концентрації, 
недостатнім рівнем впровадження інноваційних процесів, пе-
ренесенням товарного значення навіть особисті господарства, 
городні та дачні кооперативи.

Останні відіграють значну роль у підтримці певного пів-
ня виробництва, але не в змозі забезпечити його розвиток на 
інноваційній основі, з умовою ресурсозбереження та енерго-
ощадження, підвищення продуктивності праці, розширення 
номенклатури готової продукції, збільшення дохідності та ка-
піталізації галузі в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відзначимо, що 
проблеми промислового садівництва досліджувалися у працях 
відомих вітчизняних економістів-аграрників: В. Бузні, О. Гар-
куші, О. Єрмакова, С. Коваль, І. Матчини, В. Рульєва, О. Шес-
топаля, А. Шумейко, О. Рибакова, І. Червена та інших авторів. 
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У їх працях викладено наукові засади організації галузі в рин-
кових умовах господарювання, особливості організаційно-
економічного механізму функціонування, питання державного 
регулювання розвитку галузі. Разом з тим динамічний розви-
ток аграрної сфери економіки та продовольчих ринків, у т.ч. у 
світовому вимірі, формує нові пріоритети та виклики, що су-
проводжують розвиток, у т.ч. і промислового садівництва. До 
них належать насамперед завдання наукового та практично-
го забезпечення конкурентоспроможного виробництва садів-
ницької продукції, інноваційних пріоритетів функціонування, 
зростання дохідності та ефективності організації й управлін-
ня. Особливо важливе їх вирішення у регіонах садівницької 
спеціалізації, до яких належить Миколаївська область.

Результати досліджень. У зв’язку із зростанням ємнос-
ті світового й національних продовольчих ринків, зростанням 
вимог до стандартизації та якості садівницької продукції, в 
останнє десятиріччя промислове садівництво отримало додат-
кові імпульси та пріоритети для свого розвитку. Переважно 
галузь розвивається у 2-х формах – на промисловій та любитель-
ській (у господарствах населення, на присадибних ділянках, 
садівницьких кооперативах) основах. Проте в період посилен-
ня глобальних впливів на технології виробництва та стандар-
ти споживання роль промислового напряму невпинно зростає. 
Це пояснюється тим, що великі агропромислові підприємства 
– агрохолдинги, агрофірми, – мають більший потенціал (ресур-
сів, фінансів, інвестицій, спеціалістів) для забезпечення конку-
рентоспроможного, отже, інноваційного розвитку галузі.

Наші дослідження дозволили виокремити та охарактери-
зувати такі типи (форми, напрями) формування та подаль-
шого функціонування промислового садівництва: традиційні 
(екстенсивний тип розвитку, традиційний з елементами ін-
новацій, перехідний (адаптивний або інтегральний)) та інно-
ваційні (власне інноваційний, органічний, біоінтенсивний, 
біодинамічний) (рис.).

Визначимо, що екстенсивне садівництво характерне для від-
сталих суспільних формацій, недостатньо розвинутих аграрних 
економічних відносин. Традиційне садівництво не передбачає 
залучення додаткових ресурсів, але інновації впроваджуються 
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не достатньо. Причиною цього є недостатні інвестиції або не-
обхідність забезпечення певного рівня зайнятості у сільській 
місцевості. Адаптивний тип являє собою перехідний розвиток 
– з наближенням до інтенсивного, але з урахуванням місцевих 
умов насамперед розміщення багаторічних насаджень.

 Промислове садівництво 

Традиційні типи розвитку Інноваційні типи розвитку 

Критерії ефективності (конкурентоспроможності) 

Прибутковість 
або дохідність 

Економічність 
виробництва 

Соціальна 
значимість 

Якість 
продукції 

Рис. Типи та критерії розвитку промислового садівництва

Власне інтенсивне садівництво ґрунтується на інновацій-
них технологіях, високопродуктивних скоростиглих сортах, 
єдиних стандартах готової продукції. Проте останніми рока-
ми розвиваються й інші інноваційні, але альтернативні йому 
види. Це органічне садівництво, що прагне до інноваційного 
виробництва, але наближеного до природних умов. Більш на-
ближеним до вимог довкілля є біоінтенсивне садівництво. В 
доповнення до органічного, воно використовує такі категорії, 
як сумісність рослин, вплив природничих чинників на фази 
росту і родючість ґрунту, сприйняття саду як життєздатної 
екологічної збалансованої системи.

Нарешті, біодинамічне садівництво – це не тільки вироб-
нича галузь, але й, певним чином, філософія. Воно означає 
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розуміння галузі як цілісної системи, де всі елементи перебу-
вають в активному балансі. Особлива увага приділяється гли-
боким духовним відносинам людини з довкіллям.

Розвиток останніх трьох типів промислового садівництва 
став підґрунтям для формування та поширення ідей так зва-
ної пермакультури. Спочатку вона означала «життєздатне 
сільське господарство», але з часом зміст став розширеним до 
охоплення всіх аспектів людської діяльності. Враховується, що 
оточуюче середовище впливає на фізичний стан людини, дум-
ки, почуття, можливості і навпаки. Це спричинило розвиток 
цілих поселень пармакультури або екопоселень. В Україні їм 
відповідною є ідея відродження родових маєтків.

До сприятливих організаційно-економічних чинників ін-
новаційного розвитку промислового садівництва потрібно від-
нести формування та успішний розвиток в Україні потужних 
агрохолдингів, спроможних до інвестування, обслуговуючих 
кооперативів, фермерських господарств, здатних заповнити 
відповідні ніші в організації виробництва. Позитивної оцін-
ки заслуговує посилення державної підтримки в галузі через 
бюджетне відшкодування розширеного відтворення багато-
річних насаджень, здійснення 1%-го збору на розвиток садів-
ництва, підтримку будівництва мережі гуртово-роздрібних 
ринків з маркетингово-логістичними функціями.

Виробничі процеси у промисловому садівництві характе-
ризується наявністю та рухом, крім земельних ресурсів, бага-
торічних насаджень як засобів та предметів праці. Вироблена 
продукція, її споживчі якості й конкурентоспроможність зна-
чною мірою залежать від породи і сортів садових культур та 
відповідних ґрунтово-кліматичних умов їх вирощування. Тому 
першочергове значення має раціональне розміщення та кон-
центрація плодово-ягідних насаджень. Відзначимо, що рівень 
урожайності та виробничих затрат у промисловому садівни-
цтві значно відрізняється по сільськогосподарських зонах – у 
4,5-5,0 по урожайності та у 6-7 разів – по витратах. Із впро-
вадженням інноваційних технологій урожайність значно зрос-
тає, але ціна реалізації продукції посередницьким структурам 
не завжди покриває витрати на її виробництво.
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Таким чином, найбільш сприятливими для розвитку садів-
ництва є сільськогосподарські зони Лісостепу та Степу. Якщо у 
Лісостепу традиційними культурами для виробництва є яблу-
ні, груші, вишні, сливи, а також ягідні культури, то у Степу 
це, крім них, теплолюбиві та ранньостиглі культури, які корис-
туються значним попитом на споживчому ринку – абрикоси, 
персики, черешні, айва. Навіть за умови збільшення затрат 
виробництва на зрошення у 2-3 рази у південних областях по-
рівняно з середніми по країні рентабельність галузі перевищує 
середньореспубліканські показники у 4-9 разів. Це досяга-
ється за рахунок високої ціни реалізації. Винятком є Одеська 
область та АР Крим через низькі значення урожайності багато-
річних насаджень, невисокі виробничі та трудові затрати, що 
свідчать про недостатнє поширення інновацій у галузі.

Розвиток інноваційного розсадництва потребує бюджет-
ної підтримки його розвитку шляхом виконання цільових 
інноваційно-інвестиційних програм. Однак із 60 з них, заде-
кларованих у сільському господарстві, відношення до галузі 
мала тільки одна. Незважаючи на це, в країні щороку селек-
ціонується 15-20 нових сортів плодових і ягідних культур. Але 
не зважаючи на це, у галузі щорічно вирощується 20-30% не-
районованих сортів. Це пояснюється тим, що НДІ садівництва 
усунені від рецензування проектів та кошторисної документа-
ції на закладення нових садів і ягідників. Наукові досягнення 
без їх згоди також використовуються проектними організа-
ціями. Тому повернення відповідних повноважень науково-
дослідним організаціям не тільки сприятиме підвищенню їх 
статусу, але й фінансовій стабільності.

Серед організаційно-економічних резервів інноваційно-
го розвитку розсадництва, на нашу думку, велике значення 
має створення науково-дослідних структур у системі агрохол-
дингів, відповідних кафедр та лабораторій аграрних ВНЗ, а 
також їх співпраця. Для цього є всі необхідні базові ресурси, 
отже інвестиції будуть не такими масштабними. Необхідним 
є також створення, у т.ч. за умов бюджетного фінансування, 
лабораторій з оцінки якості, захворюваності, продуктивності, 
відповідності саджанців.
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Що стосується інновацій у агротехнологіях у промисловому 
садівництві, то вирішення цього питання пов’язане насампе-
ред з грамотним менеджментом у галузі, наявністю достатньої 
кількості спеціалістів сучасного рівня, обґрунтованим вико-
ристанням зарубіжного досвіду, достатнім фінансуванням. 
Першочергове значення у їх формуванні надається принаймні 
4-м чинникам: якості опори, сорту, власне агротехнологіям 
вирощування, організації виробництва. Безумовно, їх базою 
є великі спеціалізовані садівницькі підприємства та агрохол-
динги. Про це свідчить хоча б той факт, що скорочення ви-
робництва у промисловому садівництві відбувалося меншими 
темпами, ніж у господарствах населення – на 30% проти 2-х 
разового зменшення, зокрема у Миколаївській області.

Проте ситуація з розширеним відтворенням залишається 
вкрай напруженою. У традиційному регіоні спеціалізації – Мико-
лаївській області у розрахунку на 1 жителя вироблялося у 2010 р. 
32 кг продукції проти 38 кг в Україні. Питома вага області у за-
гальнодержавному виробництві плодів і ягід складає 2,2% про-
ти 3,8% у 1995 р. Промислове садівництво забезпечує тільки 
33,4% виробництва продукції, господарства населення – 66,6%.

Висновки. Для інноваційного розвитку промислового са-
дівництва в Україні першочергове значення має селекція та 
розсадництво, оздоровлення садивного матеріалу. Мова йде 
про створення мережі науково-дослідних закладів, центрами 
якої могли би стати існуючі НДІ та новостворювані підрозді-
ли агрохолдингів, спеціалізованих садівницьких підприємств, 
венчурних компаній. В організаційно-економічному механіз-
мі їх діяльності необхідним є розширення повноважень та 
обов’язків НДІ щодо управління та контролю за новими наса-
дженнями у підприємствах всіх форм власності.
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НАСІННИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Н.В. Іванова, здобувач
Миколаївський державний аграрний університет

У статті виявлено основні проблеми функціонування вітчизняної 
насіннєвої галузі, розглянуто заходи щодо організаційного вдоскона-
лення насінництва.

Ключові слова: насінництво, садивний матеріал, розсадництво, 
ринок, сорт.

Постановка проблеми. Найефективнішим інструментом 
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва є сіль-
ськогосподарська культура. Аналіз показує, що лише за раху-
нок сорту можна досягти збільшення урожаю на 20-30%. Це 
є найдешевшим важелем впливу на стабілізацію виробництва 
та підвищення врожайності у рослинництві, особливо в ниніш-
ніх умовах. За самими скромними підрахунками, за рахунок 
ефективного використання сортових ресурсів можна додат-
ково отримати близько 3 млн т високоякісного зерна, 2 млн 
т цукросировини та до 1 млн т соняшнику. Тому у структурі 
врожаю сорт і насіння залишається самим вагомим фактором, 
якому повинно приділятися першочергове значення та увага.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вдо-
сконалення насінництва знайшли своє відображення у науко-
вих працях багатьох видатних вчених, таких як: С.С. Бакай, 
Г.І. Омельяненко, І.П. Пазій, А.А. Шакієв та ін. Проте питан-
ням підвищення якості сортової сертифікації насіння різних 
культур та збільшення на цій основі економічної ефективності 
сільськогосподарського виробництва було приділено недостат-
ньо уваги.

Результати досліджень. Останніми роками вживали-
ся заходи щодо організаційного вдосконалення насінництва 
шляхом створення насінницьких інтегрованих формувань 
ринкового напрямку за участю науково-дослідних установ, 
насіння обробних заводів, господарств, організацій і підпри-
ємств з метою забезпечення виробництва насіння по замкну-
тому циклу. В регіонах створено більше 100 таких формувань 
у формі корпорацій, асоціацій, акціонерних товариств.
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В Україні сформовано законодавчу та нормативно-
правову базу розвитку селекції, насінництва та розсадництва, 
основою якої стали Закони України «Про насіння та садивний 
матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про карантин 
рослин». Ведеться робота по затвердженню державних стан-
дартів на насіння сільськогосподарських культур, які адапто-
вані до положень СОТ. Розроблено та затверджено положення 
про Державний реєстр виробників насіння і садивного мате-
ріалу. На базі Селекційно-генетичного інституту постановою 
Кабінету Міністрів України створено Національний центр на-
сіннєзнавства та сортовивчення.

Починаючи з 2004 р. проводиться атестація виробників 
оригінального, елітного, репродукційного насіння і садивного 
матеріалу та формується Державний реєстр виробників на-
сіння і садивного матеріалу. Тобто, проводиться своєрідний 
відбір і до Державного реєстру виробників насіння і садивно-
го матеріалу на відповідний рік заносяться лише суб’єкти на-
сінництва і розсадництва, що найбільш відповідають вимогам 
ведення насінництва в сучасних умовах. Провідне місце серед 
селекційних досліджень займає селекція зернових та олійних 
культур, головною установою якої є Селекційно-генетичний 
інститут, а співвиконавцями – 22 наукові установи. Селекцій-
на робота проводиться з 26 культурами, по яких за останній 
п’ятирічний період створено і внесено до Державного реєстру 
сортів рослин України 242 нових сортів і гібридів.

Сорти озимої м’якої пшениці представлені різними типами 
за інтенсивністю та висотою рослин, майже вдвічі збільшилася 
кількість сортів з високими показниками якості зерна сильних 
пшениць. У сортів озимих культур (пшениця, жито, тритика-
ле, озимий ячмінь) підвищився рівень морозо-зимостійкості 
(вплив жорсткої зими як фону добору на зимостійкість). До-
сягнуто певні позитивні результати в селекції на стійкість до 
окремих фітозахворювань.

Сортовим рослинним ресурсам належить особлива роль в 
економічному і соціальному розвитку України, насамперед у 
стабілізації та збільшенні обсягів виробництва продукції рос-
линництва та збільшенні обсягів виробництва продукції рос-
линництва як основи продовольчої безпеки держави. У зв’язку з 

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



128 Економічні науки

реформуванням аграрного сектора економіки, утворилися госпо-
дарства з новими формами господарювання на приватній осно-
ві. Тому виникла необхідність переходу на нову систему ведення 
селекції і насінництва, яка б задовольняла потребу в насінництві 
господарств всіх форм власності, в тому числі і населення.

Останніми роками вживалися заходи щодо організаційно-
го вдосконалення насінництва шляхом створення насінниць-
ких інтегрованих формувань ринкового напрямку за участю 
науково-дослідних установ, насіннєобробних заводів, госпо-
дарств, організацій і підприємств з метою забезпечення ви-
робництва насіння по замкнутому циклу. В регіонах створено 
більше 100 таких насінницьких формувань у формі корпора-
цій, асоціацій, акціонерних товариств. Це такі, як СТОВ на-
сіннєва компанія «Маїс» Черкаської області, ТОВ агрофірма 
«Степова» Дніпропетровської області, ТОВ агрофірма «Сади 
України» Харківської області, ТОВ «Райз», асоціація «Україн-
ська асоціація виробників та переробників сої», корпорація 
«Кукурудза України» та інші. Основними напрямками діяль-
ності цих формувань є селекція та насінництво сільськогос-
подарських культур, реалізація насіння на внутрішньому та 
зовнішньому ринках.

У підпорядкування Мінагрополітики передано Державний 
резервний насіннєвий фонд. Основними завданнями його є 
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників усіх 
форм власності високоякісним насінням ярих та озимих зер-
нових сільськогосподарських культур на пільгових умовах. 
Завдяки прийнятим організаційно-технологічним заходам з 
боку Міністерства аграрної політики, Національної академії 
аграрних наук України, головних управлінь агропромисло-
вого розвитку облдержадміністрацій товаровиробники усіх 
організаційно-правових форм власності були забезпечені про-
тягом останніх років власним сортовим насінням сільськогос-
подарських культур. Це стосується в першу чергу зернових 
культур, сої, кормових культур і частково цукрових буряків, 
соняшнику, ріпаку, картоплі. За програмою «Селекція в рос-
линництві» товаровиробниками всіх форм власності, щорічно, 
починаючи з 2001 р. закупляється практично все елітне насін-
ня в науково-дослідних установах Української академії аграр-

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



129Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.2, 2011

них наук, Національної академії наук України, що дає змогу 
щорічно покращувати його якість та репродукційний склад.

Проте, у розвитку вітчизняного насінництва залишився ряд 
негативних тенденцій. Не проводиться реконструкція створе-
них раніше комплексів з обробки насіння, мало застосовується 
сучасна технологія підготовки посівного матеріалу, внаслідок 
чого насіння, вироблене в Україні, часто поступається за якіс-
ними показниками імпортованому. Найбільш негативні тенден-
ції спостерігаються в галузі насінництва овочевих, кормових 
культур та цукрових буряків. За останні два роки в Україні 
спостерігається стала тенденція щодо розширення площ посіву 
цукрових буряків. Показовим є 2006 р. В зв’язку з цим збіль-
шується також і потреба у посівному матеріалі. Насіння, що 
виробляється в Україні, буде достатньо для засіву прогнозова-
них площ цукрових буряків, але для цього необхідно провести
комплекс заходів щодо покращення якості посівного матеріалу.

Для збереження державного впливу на галузь насінництва, 
координації діяльності всіх суб’єктів ринку сортів і насіння 
незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, 
сприяння розвитку національної системи насінництва, її ін-
теграції у світовий ринок, розширення та удосконалення за-
конодавства в галузі охорони прав на сорти рослин та обігу 
насіння та виконання інших функцій Міністерством аграрної 
політики та продовольства України для правового функціо-
нування галузі розроблено низку підзаконних нормативно-
правових актів до закону «Про насіння і садивний матеріал» 
та «Про охорону прав на сорти рослин».

Насіннєвий ринок в Україні наразі активно розвивається. 
Зрозумівши перспективність та прибутковість цього бізнесу, 
багато аграріїв обирають саме його. Проте далеко не всі при 
цьому усвідомлюють міру своєї відповідальності перед спожи-
вачами та державою, як і того, що вирощування насіння та 
садивного матеріалу чітко регламентоване законодавством. 
Це цілком закономірно, адже від його якості залежить вро-
жайність, а значить і продовольча безпека країни. Згідно із 
Законом України «Про насіння і садивний матеріал», система 
насінництва в Україні складається з ланок оригінального, еліт-
ного й репродукційного насінництва.
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Згідно з порядком організації насінництва в Україні, для 
сівби на товарні посіви використовують тільки сортове на-
сіння, що засвідчено відповідними документами. Кількість ге-
нерацій репродукційного насіння залежить від особливостей 
культури та потреби і обмежується в установленому порядку. 
Використання репродукційного насіння нижче встановленої 
генерації заборонене, за винятком форс-мажорних обста-
вин (загибель насінницьких посівів від вимерзання, посухи,
градобою тощо).

Сорти, не занесені до «Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні» (далі – реєстр сортів), 
вирощувати для реалізації та поширювати в Україні заборо-
няється. Проте, згідно із Законом України «Про насіння та са-
дивний матеріал» (стаття 23), кондиційне насіння сортів, не 
занесених до реєстру сортів і не визнаних перспективними за 
результатами державного випробування, можуть використо-
вуватися у випадках, якщо:

 - їх розмноження передбачено міжнародним договором 
для вивезення за межі України;

 - стосовно сорту рослин прийнято відповідне рішення 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з питань аграрної політики України;

 - власник сорту створює запас насіння в період державно-
го випробування сорту;

 - насіння використовується їх виробником для власних 
потреб без права реалізації;

 - насіння використовується для селекційних і дослідних 
робіт або експонування.

Право на виробництво та реалізацію насіння мають суб'єкти 
насінництва, яким надано право на використання майнових 
прав щодо об'єкту інтелектуальної власності (сорту рослин) від-
повідно до Закону, які пройшли атестацію, отримали паспорт 
на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу 
відповідних категорій та внесені до Державного реєстру ви-
робників насіння і садивного матеріалу. Порядок проведення 
атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та 
реалізації насіння затверджується спеціально уповноваженим 
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органом виконавчої влади з питань аграрної політики. З цією 
метою створюються постійнодіючі атестаційні комісії.

При порушенні суб'єктом насінництва атестаційних ви-
мог, передбачених законодавством, він може бути виключе-
ним з Реєстру виробників. Підставою для прийняття такого 
рішення може бути:

 - закінчення терміну ліцензійного договору між власни-
ком сорту та виробником насіння;

 - несвоєчасне подання (пізніше 10-денного терміну) ві-
домостей про зміни категорії насіння, садивного матеріалу, 
культури, сорту, гібриду, ліцензії на використання сорту;

 - невиконання умов, зазначених у ліцензійному договорі 
(за клопотанням ліцензіара);

 - подання Української державної насіннєвої інспекції, 
Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Головної 
інспекції з карантину рослин України, їх регіональних підроз-
ділів та іншими організаціями щодо порушення суб'єктом на-
сінництва атестаційних вимог.

Висновки. Одним з важливих етапів державного контр-
олю в насінництві є інспектування (апробація) насінницьких 
посівів. Основна мета апробації – визначити придатність сорто-
вих і гібридних посівів для використання на насіннєві цілі. Для 
цього оцінюють сортові якості посівів сільськогосподарських 
культур та якість робіт на ділянках гібридизації. Одночасно ви-
значають засміченість посівів культурними рослинами, насіння 
яких важко відокремлюється, а також карантинними, злісни-
ми й отруйними бур'янами, встановлюють ступінь ураження 
посівів хворобами та шкідниками сільськогосподарських рос-
лин, перевіряють дотримання господарством обов'язкових 
правил, які забезпечують вирощування високоякісного на-
сіння (організація та якість робіт, агротехніка, прополювання, 
проривання, підготовка насіннєсховищ тощо).
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НАПРЯМИ РЕФЛЕКСИВНОГО ВПЛИВУ 
НА СПОЖИВАЧА ПІДПРИЄМСТВАМИ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О.І. Покотилова, аспірант
Інститут економіки промисловості НАН України

Визначено структуру споживачів на ринку продуктів харчування 
залежно від сприйняття ними нововведень, запропоновано способи 
рефлексивного впливу на кожну групу. Розроблено загальну схему 
рефлексивного впливу на споживача.

Ключові слова: харчова промисловість, групування споживачів, 
сприйняття споживачами нововведень, рефлексивні впливи.

Постановка завдання. Важливим чинником конкуренто-
спроможності підприємства харчової промисловості є високий 
попит на його продукцію. Тому завдання обґрунтування ви-
бору споживачем того чи іншого товару залишається завжди 
актуальним. Класичні підходи до пояснення поведінки спожи-
вача, які насамперед пов’язують його вибір з раціональною 
складовою та граничною корисністю товару, не дозволяють 
повною мірою обґрунтувати його дії. Численні маркетингові 
дослідження доказують наявність суб’єктивної компоненти, 
яка суттєво впливає на вибір споживачем продуктів харчу-
вання різних товарних марок [1, 2]. Саме від правильного ви-
значення цієї суб’єктивної компоненти залежить ефективність 
рефлексивних методів впливу підприємства.

Особливо актуальними є завдання визначення факторів, 
які формують ірраціональну, на перший погляд, поведінку 
споживача, з метою групування потенційних покупців за схо-
жими моделями сприйняття товару, особливо нового. Це дасть 
можливість підприємству розробити варіанти рефлексивних 
впливів на етапі формування асортименту продукції і значно 
знизити інвестиційні ризики [3, 4].

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні основи рефлек-
сивного управління становлять праці відомих вітчизняних і за-
рубіжних учених у кількох напрямах. Так, питання, пов'язані 
з використанням рефлексивного підходу до управління
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діяльністю організацій, висвітлюються в роботах В.О. Авіло-
ва, О.С. Анісімова, Р.М. Лепи, В.О. Лєфевра, М.В. Мальчик, 
Д.О. Новікова, О.Л. Петрачкової, Т.О. Таран, О.Г. Чхартішві-
лі, Г.П. Щедровицького та ін. Проте прикладні аспекти вико-
ристання рефлексії в маркетинговій діяльності підприємств, 
зокрема в процесі формування товарного асортименту, дослі-
джено недостатньо.

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей при-
йняття рішень про покупку того чи іншого товару споживачем 
на ринку продуктів харчування та розробленні напрямів реф-
лексивного впливу на споживача.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні споживач має 
значно більше можливостей для вибору, при цьому стає 
об’єктом значного інформаційного і маркетингового впливу як 
з боку виробників, так і торгових мереж. Важливим чинником 
є місце прийняття рішення про покупку товару. Маркетоло-
гами визначено, що більшість споживачів роблять свій вибір 
в торговому залі (60-70% покупок – імпульсивні), де присут-
ня значна кількість товарів конкурентів чи замінників. Тому 
підприємству важливо сформувати систему рефлексивних 
впливів так, щоб у споживача вже до торгового залу скла-
лася якнайбільше стійка система пріоритетів, а в місці про-
дажу вона підсилилася його власною рефлексією і засобами 
маркетингу. Формування позитивного сприйняття спожива-
чем виробника (товару) починається вже на етапі розроблення 
товарної політики, яка буде залежати від обраного підпри-
ємством виду маркетингу (масового, диференційованого,
концентрованого).

Дослідження ринку продуктів харчування дають підстави 
рекомендувати підприємствам, що працюють в даній галузі, 
використовувати диференційований підхід для розробки спо-
собів рефлексивних впливів на групи споживачів або окремих 
індивідів. Для цього спочатку необхідно провести групування 
споживачів за певними критеріями.

Відомо, що метою товарної політики будь-якого підпри-
ємства є збалансований конкурентоспроможний асортимент 
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продукції, тому одним з найбільш перспективних, з точки 
зору розробки ефективних рефлексивних впливів, буде гру-
пування потенційних споживачів за способом сприйняття 
нововведень в товарному асортименті [5, 6]. Нами було прове-
дено маркетингове дослідження ринку продуктів харчування 
м. Херсону. В таблиці представлено результати досліджень – 
характеристика основних груп споживачів: «новаторів», «ран-
ніх послідовників», «ранньої більшості», «запізнілої більшості», 
«консерваторів». На основі даних таблиці сформульовано на-
прями рефлексивного впливу на визначені групи.

Для впливу на «новаторів» необхідно акцентувати увагу 
на унікальності товарної пропозиції, підтримувати лідерський 
дух, значущість статусу «новатора».

Важливим для «ранніх послідовників» є підтримка лідер-
ського статусу, який реалізується за рахунок придбання екс-
клюзивних та унікальних товарів.

В групі «рання більшість» необхідно підтримувати відчуття 
ефективного поєднання раціональних і емоційних складових 
покупки.

Для «запізнілої більшості» важливим є формування відчут-
тя переваги раціональних складових покупки над емоційни-
ми, підтримка принципів і певної культури споживання.

Найбільш складною в плані розроблення рефлексивних 
впливів є група «консерватори», споживчі переваги яких не 
змінюються протягом тривалого періоду. Для них обов’язковою 
умовою споживання товару є його перевіреність часом, надій-
ність та відомість виробника. Важливим є підтримка відчуття 
переваги раціональних складових, авторитетність існуючих 
користувачів.

Не зважаючи на загальну привабливість груп «новаторів» 
і «ранніх послідовників», пропонуємо підприємству на на-
чальних етапах обрати цільовими сегментами рефлексивного 
впливу споживачів, які зосереджені в третій і четвертій гру-
пах та складають 68%. Саме вони здійснюють масові покуп-
ки відносно нових товарів і зможуть забезпечити виробникам 
прибутки.
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Таблиця
Характеристика груп споживачів продуктів харчування 

м. Херсона за сприйняттям нововведень

Параметри 
порівняння

Групи споживачів за сприйняттям нововведень

новатори 
2,5%

ранні 
послідовники 

14,5%

рання 
більшість 

33%

запізніла 
більшість 35%

консерватори 
15 %

Соціальний 
тип

Висока 
соціопрофе-
сіональна 
категорія

Досить висока 
соціопрофе-
сіональна 
категорія

Середні 
прошарки, 
престижні 

робітничі або 
інтелектуальні 

професії

Середні 
прошарки, 
непрестижні 
професії

Можуть бути 
із різних 

соціальних 
категорій, 
в більшості 
соціально 

незахищених

Вік
Досить 
молоді

Досить молоді Середній
Середній і вище 

середнього
Похилий і вище 
середнього

Спосіб життя

Мобільні, активні. Вважають 
себе «першопрохідцями», 

часто подорожують, 
переймаючи закордонний 

стиль життя

Намагаються 
вести 

здоровий 
спосіб життя, 
підтримувати 
нові тенденції, 
заощаджувати

Традиціоналісти, 
намагаються не 
відставати від 

тенденцій, мають 
раціональні 
орієнтири

Орієнтовані 
на минуле, 

консервативні 
погляди 
на життя, 

економлять на 
кожній покупці

Психотип
Переважає 
холеричний 
психотип

Сангвініки, 
проявляють 

розважли-вість 
при прийняті 
важливих 
рішень

Сангвініки, 
обачні 

раціоналісти, 
керуються 
здоровим 
глуздом

Переважно 
флегматики, 
скептики, що 
витрачають 
значний час 
на прийняття 

рішення

Флегматики, 
меланхоліки, 
з обережністю 
відносяться 
до змін 

Захисні 
бар'єри 
сприйняття 
реклами

Низькі Досить низькі Середні Вище за середній Дуже високі

Схильність 
до ризику

Висока Вище середньої Помірна Знижена
Практично 
відсутня

Стимули 
до покупки 
нового 
товару

Новизна 
товару – 
достатній 
стимул для 
покупки

Більш раціональні і досить 
консервативні мотиви 
(зменшення ризику, 
збереження звички)

Стимули практично відсутні

Джерела 
інформації, 
і установки, 
яким 
довіряють 
споживачі 
даної групи

Інтернет, спеціалізовані 
ЗМІ, особисті контакти 

в середині групи, 
результати власних 

вражень і досліджень, 
неофіційні джерела

Інтернет, масові, традиційні 
ЗМІ, статистика, традиції, 
особистий досвід, контакти 

в середині групи і з 
найближчими групами, слухи, 
орієнтуються на думку інших

Контакти в 
середині групи, 

релігійні, 
особисті 

переконання

Прихильність 
до торгової 
марки

Майже 
відсутня

Нестійка Досить стійка Стійка Дуже стійка

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



136 Економічні науки

Процес рефлексивного впливу представлено на рис.

Рис. Загальна схема рефлексивного впливу на споживача

На етапі інформування споживача, метою рефлексивно-
го впливу буде зняття захисних бар’єрів її сприйняття. Цього 
можна досягти, якщо сформувати у нього відчуття безпеки 
процесу покупки. Для цього найбільш ефективним буде ви-
користання «ключових слів» чи символів, які є майже «кодом» 
приналежності до певної групи.

Далі вектор рефлексивного впливу виробників може бути 
спрямований як на когнітивну, так і емоційну складові.
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Когнітивна складова, яка передбачає встановлення чи 
зміну переконання, найлегше піддається корегуванню (до-
статньо сім разів почути думку, щоб вона стала власною). При 
цьому периферійні переконання змінюються простіше. Най-
більш стійкими є базові переконання (релігійні, тривалий до-
свід). Задача рефлексивного впливу полягає у формуванні і 
підтримці потрібних переконань споживача так, щоб він не 
усвідомлював моменту змін.

Значно важче вплинути на емоційну складову потен-
ційного споживача. Для цього необхідно ввести його в стан 
емоційного піку, в якому будь-який покупець суттєво змінює 
свою поведінку. Проте його новий стан скоріше за все буде не-
тривалим і він повернеться до звичайної поведінки. Він може 
підключити рефлексію для пояснення свого вибору, проте зго-
дом, якщо бажане задоволення було досягнуто, внутрішнього 
конфлікту не буде.

На конативному етапі буде економічно виправданий інди-
відуальний підхід рефлексивного впливу, підсиленний ефек-
том натовпу. При цьому ця стадія («тверда перевага – купівля») 
може бути ініційована як внутрішніми рефлексивними про-
цесами у споживачів, так і зовнішніми рефлексивними впли-
вами різних рангів, генерованими виробниками. При цьому 
необхідно брати до уваги ступінь залучення споживача до 
покупки товару. Фактори, що впливають на силу залучення: 
власний інтерес, вартість товару, реальний ризик неправиль-
ного вибору, вагомість впливу використання товару. Ризики 
споживачів збільшуються по мірі росту рівня цих факторів.

Висновки. Таким чином, підвищення результативності 
і конкурентоспроможності підприємств в умовах сучасних 
трансформацій може буде забезпечено шляхом впровадження 
рефлексивних методів управління поведінкою споживача.

Проведене маркетингове дослідження дозволило згрупу-
вати споживачів за схожою моделлю поведінки щодо нових 
товарів, надати характеристику кожній групі, сформувати 
напрями рефлексивного впливу на них. В подальших дослі-
дженнях доцільно розробити систему рефлексивного впливу 
на споживача, яка буде враховувати його індивідуальні осо-
бливості та етапи формування переконань.
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ЛОГІКА ТА СТРУКТУРА ЗДІЙСНЕННЯ 
ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 
НА ФУНКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І.Д. Заруцький, здобувач
Луганський національний аграрний університет

Охарактеризовано інституціоналізм як макроекономічну плат-
форму розвитку аграрної сфери. Визначено інституційні угрупуван-
ня, що зумовлюють діяльність аграрного підприємства, та функції 
аграрних підприємств. Розмежовано поняття інституційний вплив та 
інституційний тиск. Запропоновано чотири зони відчуття підприєм-
ством інституційного впливу та тиску, що може слугувати підґрун-
тям для вимірювання та оцінки впливу інституційного середовища на 
конкурентоспроможність підприємства.
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Постановка проблеми. Конкурентоспроможність аграр-
них підприємств є складним та багатогранним поняттям з 
огляду можливостей впливу на її рівень. Характеристики вну-
трішнього середовища діяльності аграрного підприємства є 
лише допоміжними для формування рівня конкурентоспро-
можності, їх зміна є відповідною реакцією на зовнішні змі-
ни. Складові зовнішнього середовища є такими, що формують 
умови для прояву та забезпечення конкурентоспроможності 
конкретного підприємства. Аграрні підприємства поводять 
себе здебільшого як соціальні агенти, а не як економічні. 
Підставою для такого висновку є притаманне для аграрно-
го виробництва заперечення принципів оптимізації та раці-
онального економічного поводження. Аграрні підприємства 
не є максимізаторами економічних функцій, що керуються 
винятково економічною доцільністю, а, навпаки, вони є по-
слідовниками набутих правил поведінки – соціальних норм. 
Це ставить під сумнів беззаперечну дію неокласичних посту-
латів щодо аграрної сфери та дає можливість підвести плат-
форму інституціоналізму для пояснення та обґрунтування 
процесів у аграрній сфері, у тому числі процесу забезпечення 
конкурентоспроможності аграрного підприємства. На думку 
інституціоналістів, економічна система є лише частиною со-
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ціальної системи. Тому вивчення дії складових інституційно-
го середовища на підприємство є дуже важливим у контексті 
забезпечення конкурентоспроможності по всьому ланцюгу 
конкурентоспроможності. Для аграрного підприємства (з ура-
хуванням його соціальності поводження) дуже важливо мати 
уявлення про характер та силу впливу складових інституцій-
ного середовища на внутрішні процеси забезпечення конку-
рентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За часів не-
залежності нашої країни панівною платформою в економічній 
аграрній науці вважається неолібералізм, який по собі є окре-
мою течією неокласики. Неолібералізм вважає головним прин-
цип свободи економічної діяльності, де свободою є відсутність 
примусу та самостійність вибору [1]. Проявом цього принципу 
є розуміння ринкового устрою з точки зору системи, що здатна 
саморегулюватися, здатна забезпечувати раціональну струк-
туру виробництва та обміну, здатна забезпечувати ефективне 
використання ресурсів. Але суттєвим недоліком неолібераліз-
му є те, що він не визнає необхідність відповідних інституціо-
нальних передумов для ефективної аграрної економіки.

Найбільш вдалою з альтернативних макроекономічних 
течій, що мають спроможність виступити платформою для 
побудови нових відносин в економіці країни взагалі, та агар-
ній економіці зокрема, є інституціоналізм [2]. Ця платформа 
припускає існування інституціональної структури аграрного 
сектора, що відображає комплекс взаємовідносин: правових, 
майнових, земельних, соціальних, фінансових, екологічних 
тощо. Розвиток цих взаємовідносин у інституціональному ро-
зумінні є основою для загального розвитку аграрної економі-
ки. В ході інституціонального розвитку, перш за все, повинні 
сформуватися всі інституціональні складові ринкової еконо-
міки, які ще недоформовано. По-друге, потрібно позбутися 
псевдоринкових інститутів, що виникли на тлі копіювання 
закордонного досвіду або клонування неринкових елементів 
системи радянських часів. Існування псевдоринкових інсти-
тутів є головною причиною міжгалузевого диспаритету від-
носин, що згубно впливає на аграрну сферу [4]. По-третє, 
інституціональний розвиток повинен набути рис стратегіч-
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ного, що дозволило б запроваджувати стабільні довготривалі 
відносини між суб'єктами аграрного ринку та інституціональ-
ним оточенням, які базуються на справедливих та заздалегідь 
передбачуваних «правилах гри». Можна вважати, що саме ін-
ституціональний напрям розвитку аграрної економіки є пріо-
ритетним в даний час.

Метою дослідження є характеристика дії інституціональ-
них факторів та визначення функцій аграрного підприємства, 
що реагують на дію певного фактора. Це послугує підґрунтям 
для виявлення та використання адекватних характеристик 
для вимірювання та оцінки впливу складових інституційного 
середовища на конкурентоспроможність підприємства.

Виклад основного матеріалу. Якщо вважати аграрне 
підприємство господарською організацією, то автоматично 
його можна віднести до універсального елемента економічної 
системи. З позицій інституціоналізму, з другого боку, аграр-
не підприємство є соціальним агентом, а з іншого боку, воно 
є соціально-економічним середовищем, в якому взаємодіють 
економічні, організаційні, владні та культурні фактори.

На рівні підприємства зтикаються дві протилежно спря-
мовані хвилі обопільного впливу: з одного боку – інституційне 
середовище здійснює вплив на підприємство та здійснюва-
ні ним функції, а з другого боку – підприємство, виконуючи 
притаманні для нього функції, впливає на зовнішні інституції. 
Кордони підприємства є своєрідною мембраною, крізь яку по-
стійно просочуються дії та транс-дії у протилежних напрям-
ках. При цьому, вплив зовнішнього середовища здійснюється 
у двох процесних форматах: у першому – підприємство безза-
стережно приймає цей вплив (наприклад вплив законодавчо-
нормативної бази), а у другому – підприємство чинить опір 
факторам впливу (наприклад впливу інституту ціноутворення 
на аграрну продукцію або інституту контрактних відносин). 
У випадку беззастережного безумовного впливу складається 
ситуація, яку автор у подальшому пропонує визначати як «ін-
ституційний тиск». У іншому випадку, коли вплив двобічний, 
то його пропонується визначати як «інституційна взаємодія». 
Але у будь-якому випадку, вплив зовнішнього середовища 
аграрне підприємство відчуває не взагалі, а особливими зо-
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нами відчуття впливу, структура яких залежить не лише від 
складу та структури діючих інститутів та інституцій, а й від 
номенклатури виконуваних підприємством функцій. Автором 
пропонується класичне розуміння поняття функції як відосо-
бленої діяльності в рамках існування певної системи. В табл. 
наведемо склад виконуваних аграрним підприємством функ-
цій. Зазначимо, що ці функції стосуються не лише діяльності 
підприємства, а й його взаємодії з оточуючим середовищем.

Таблиця
Функції аграрного підприємства*

Функція Зміст функції

Операційна Виробництво та реалізація товарів і послуг

Ресурсна Обмін та використання різноманітних ресурсів, технологій
і способів організації виробництва

Фінансово-
інвестиційна

Формування фінансових потоків, пов’язаних 
з кредитуванням, інвестуванням тощо

Бюджетно-податкова Виконання бюджетів різних рівнів

Регіональна Участь у соціально-економічному розвитку регіону,
де розташоване підприємство

Соціальна Забезпечення зайнятості та процесу соціалізації індивідуумів

Інформаційна Вдосконалення власної ролі на різноманітних ринках,
освоєння найефективніших технологій і способів виробництва

Освітньо-виховна Отримання працівниками знань, навиків, досвіду роботи, 
створення і вдосконалення корпоративної культури

Інноваційна Ініціювання, зародження і просування інновацій

Інституціональна Генерація та підтримка соціально-економічних інститутів
виробництва (інститути виробничої дисципліни, координації,
кооперації тощо)

Консолідуюча, 
стабілізуюча

Забезпечення стійкості економіки країни і галузі через
міжрегіональні і міжгалузеві трансакції

Безпеки Забезпечення безпеки працівників та членів їх сімей

* – складено за матеріалами [3].

Констатація факту розмаїття функцій, що виконують 
аграрні підприємства має значення тому, що використання 
індивідуального підходу до оцінки впливу окремих інститутів 
та інституцій на аграрне підприємство, з урахуванням проти-
дії виконуваних функцій, також різноманітних, майже немож-
ливо. Представники оточуючого інституційного середовища 
повинні бути згруповані за певним критерієм. Цим критерієм 
може виступити відносно однаковий напрям впливу. Одним з 
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найбільш вживаним в науці способом угрупування складових 
інституційного середовища є так звана «інституціональна ма-
триця», де між сукупністю базових та комплементарних інсти-
тутів, з одного боку, та аграрними підприємствами, з другого 
боку, існують аграрні відносини, сутність яких визначається 
характером дії інститутів та функціями підприємств. Інші 
сектори АПК здійснюють вплив на аграрні підприємства та 
аграрні відносини крізь призму дії інститутів. Вплив інших 
секторів АПК видозмінюється, знову ж таки, завдяки характе-
ру дії інститутів. Слід наголосити на дуальній ролі організацій 
– самих аграрних підприємств – вони є, з одного боку, реципі-
єнтами інституційного впливу, а, з іншого боку – вони є склад-
никами цього середовища відносно інших організацій. Тому 
підприємства можна вважати квазіінституціями інституцій-
ного середовища. Вони впливають один на одного не лише 
крізь призму аграрних відносин, а й крізь призму інститу-
ційних відносин. У зв'язку з цим, підприємства пропонується 
вважати самостійною інституцією при аналізі впливу інсти-
туційного середовища. Таким чином, пропонується вважати 
укрупненими зонами впливу інституційного середовища на 
підприємство такі: економічна (вплив зумовлює можливості і 
якість виконання економічних функцій підприємства); владна 
(вплив на виконання політико-правових функцій); організа-
ційна (вплив на виконання інфраструктурних функцій); соці-
альна (вплив на виконання соціальних і культурних функцій). 
На рис. зображено ланцюг взаємовідносин «інституції → зони 
відчуття впливу → функції підприємства».

Логіка впливу (рис.) є результатом абстрактно-логічного ав-
торського узагальнення. Потрібно розуміти, що вплив, закодо-
ваний відповідною стрілкою, не є абсолютним, стовідсотковим. 
Цей вплив є переважним, тобто таким, який має суттєву силу. 
В реальності кожен інститут може здійснювати певний вплив 
на кожну зону відчуття і, як наслідок – зумовлювати ефектив-
ність виконання будь-якої функції підприємства. Але такий 
стан речей, на жаль, дуже складно формалізувати та оцінити 
інституційний вплив формально. Тому необхідно виокремити 
напрями переважного впливу, що й зображено на рис.
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Рис. Логіка та структура передачі впливу інституційного 
середовища на виконувані підприємством функції.

Висновки. Для адекватного вимірювання та оцінки впливу 
інституційного середовища на діяльність аграрного підприєм-
ства необхідно структурувати елементи середовища за харак-
тером впливу та функції підприємств за напрямом реакції 
на вплив. Варіантом структуризації можуть виступити «зони 
відчуття впливу», які є провідниками впливу. Це допоможе 
удосконалити аналітичне забезпечення управлінських рішень 
щодо управління конкурентоспроможністю підприємства.
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Відпрацьовано методологічні та методичні підходи до вирішення 
проблеми оптимізації раціонів годівлі тварин з урахуванням багато-
векторності складових елементів раціонів та факторів, що забезпечу-
ють їх як біологічну так і економічну ефективність.

Ключові слова: оптимізація, раціон, розподіл ресурсу.

Постановка проблеми. Раціон годівлі сільськогосподар-
ських тварин вважається одним із визначальних факторів 
забезпечення проявлення високого рівня їх продуктивності. 
Проведення досліджень з оптимізації структури раціонів го-
дівлі тварин, як багатофакторних штучно скомпонованих 
систем, є актуальним питанням. В основу їх досліджень по-
кладено методику «розподілу ресурсу» при забезпеченні най-
ліпшого (екстремального) значення цільової багатофакторної 
функції векторних аргументів. Означена мета та завдання 
відіграють особливу роль у випадку використання методів 
оптимізації та оптимального управління системою. Традицій-
но, вирішення вказаної проблеми зводиться до застосування 
нелінійного програмування [1, 2], що значною мірою усклад-
нює її вирішення, особливо при великій кількості змінних, і є 
підстави стверджувати про нестачу ресурсів надпотужної об-
числювальної техніки для вирішення цієї задачі. На підставі на-
веденого аналізу обрано шлях дослідження оптимізації раціонів 
на принципах нових методів для оптимізації складних систем.

Аналіз останніх досліджень. Задача розроблення та 
оптимізації раціону тварин зазвичай формулюється так: раці-
он складається з n видів продуктів, вартості одиниці кожного 
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продукту –  ( )1,jc j n= , кількості необхідних організму пожив-

них речовин m та потреби в кожній i-й речовині –  ( )1,ib i m= .

В одиниці j-го продукту міститься  ( )1, ; 1,ija i m j n= =  по-

живної речовини i. Необхідно знайти оптимальний раціон 
 

1 2( , ,..., )nX x x x= . Критерій оптимальності – мінімальна вар-

тість раціону. Тобто задача зводиться до вирішення системи 
лінійних рівнянь, а економіко-математична модель має вигляд:

 
1 1 2 2min ... n nF c x c x c x= + + + ,
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1 20, 0,... , 0nx x x≥ ≥ ≥ ,

де x1, x2, …, xn – кількість відповідного j-го виду продукту 
 ( )1,j n= .

Система обмежень описуватиме забезпечення в раці-
оні кожної поживної речовини не нижче зазначеного рів-

ня  ( )1,ib i m= . Легкість вирішення цієї задачі забезпечувало 

спрощення її при постановці від реальної до суто часної. Вміст 
поживних речовин в певних видах кормів вважався величи-
ною сталою, так саме сталою вважалася ціна цього корму. Це 
було справедливо в умовах фіксованих цін і у випадках само-
забезпечення господарств власно вирощеними кормами.

Сьогодні деякі корми, вже не кажучи про кормові добав-
ки, господарство не вирощує само, а купляє. Ціна на будь-
який товар – не є сталою, особливо в часі. Обмеженість того 
чи іншого ресурсу в цьому господарстві, цього району, цієї 
країни не означає, що його не можна купити в іншому місці. 
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Вміст поживних речовин у кормах, при цьому, змінюється в 
широкому діапазоні – від одного виробника цього продукту 

до іншого. Тобто,  ( )1,ib i m= ,  ( )1, ; 1,ija i m j n= =  і, особливо, 
 ( )1,jc j n= , – є не числа, а функції багатьох змінних. І вирі-

шення задачі стандартними методами стає проблематичним.
Мета статті. Знайти методологічні та методичні підходи до 

вирішення проблеми оптимізації в задачах розподілу ресурсу.
Викладення основного матеріалу. Розглянемо інший 

підхід до вирішення задач розподілу ресурсу на прикладі 
транспортної задачі. Ця задача формулюється зазвичай так: 
розглядається m пунктів виробництва та n пунктів спожи-
вання продукції. Відомі обсяги виробництва у кожному i-му 

пункті –  ( )1,ia i m=  та потреби кожного j-го пункту споживан-

ня –  ( )1,jb j n= . Задана матриця розмірністю  m n× , елементи 

якої  ( )1, ; 1,ijc i m j n= =  є вартостями транспортування одини-

ці продукції з i-го до j-го пункту. Необхідно визначити опти-

мальні обсяги перевезень продукції  ( 1, ; 1, )ijX x i m j n= = =  з 

урахуванням наявності продукції у виробників та забезпе-
чення вимог споживачів. Критерій оптимальності: мінімальна 
сумарна вартість перевезень. Проаналізуємо задачу, викорис-
тавши стандартний апарат теорії графів (див. рис.1).

Рис.1. Ілюстрація стандартної транспортної задачі

Ліворуч пункти виробництва, праворуч – пункти спожи-
вання. Вочевидь – це неканонічний граф, з погляду практики 
задача тривіальна, оскільки транспортні задачі зараз набагато 
складніші (див. рис.2).
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Рис.2. Маршрути транспортної задачі

Від простих сполучень виробник – постачальник, навіть 
в межах одного господарства, де виробництво ресурсу і його 
споживання рознесено територіально, переходять до розпо-
ділу ресурсів за певними маршрутами [3]. Формуються групи 
маршрутів і розподіл ресурсу іде за цим маршрутом. Тобто, 
схема розподілу ускладнюється. Ліворуч розташовані пункти 
виробництва, праворуч – пункти споживання. Але є і тран-
зитні пункти, де залишається частина ресурсу. Вочевидь, як 
правило, не варто формувати окремо маршрути до них від 
пунктів виробництва. Саме це забезпечує недосяжну при кла-
сичній постановці задачі багатовимірність системи спожива-
чів – постачальників і реальну мінімізацію сумарної вартості 
перевезень [4].

Проаналізуємо задачу. Це – лінійна задача і нелінійності 
треба уникнути ще на етапі її постановки. Маємо групи вуз-
лів, поєднаних графами зв’язку в певні «шляхи» – маршрути. 
Вочевидь вихід одного з них поєднується з входом до іншого 
чи до групи інших. Це і є графічне відбиття систем лінійних 
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рівнянь. Для їх вирішення можна було б використати апарат 
теорії графів. Але, як видно з рисунка, знов маємо, в загально-
му випадку, неканонічний граф. Використаємо таку техноло-
гію. Введемо фіктивні вузли і фіктивні графи (відображені на 
рис. 3 штриховими лініями) таким чином, щоб звести некано-
нічний граф до канонічного. Цей граф напевно можна звести 
до замкненої в алгебраїчному сенсі системи лінійних рівнянь. 
Після її вирішення в загальному виразі і отримання матри-
ці символьного відбиття цього рішення можна виокремити з 
поля доступних «планів» – рішень реальний план реальної сис-
теми. Це можна зробити, прирівнявши до нуля вартість пере-
везення фіктивним маршрутом.

Рис.3. Зведення транспортної задачі до канонічного вигляду

Тобто, від задач нелінійного програмування і методів рі-
шення, наприклад заснованим на заміні рішення задачі умов-
ної оптимізації рішенням послідовності, є можливість перейти 
до задач безумовного оптимуму і гарантованого знаходження 
глобального екстремуму цільової функції. Вочевидь, надалі по-
слідовність рішення еквівалентна рішенню задачі про екстре-
мум функції декількох змінних без обмежень.
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1. Виписують необхідні умови екстремуму (якщо функція 
безперервно диференціюється, то умови рівності нулю її гра-
дієнта). Ці умови виділяють масив «претендентів на рішення» 
(критичних крапок).

2. Якщо рішення існує, то, перебравши значення функ-
ції в критичних крапках, можна знайти її екстремум. Подібна 
процедура може виявитися дуже трудомісткою через склад-
ність рішення рівнянь, витікаючих з необхідних умов екстре-
муму. В цьому випадку використовують той або інший спосіб 
пошуку екстремуму. Наявність таких моментів, як опуклості 
задачі, збіжності алгоритмічних процедур тощо вирішуються 
суто автоматично.

Висновки. Запропоновано нову методологію оптиміза-
ції раціонів годівлі тварин з урахуванням багатовекторності 
складових елементів раціонів та факторів, що забезпечують 
їх як біологічну, так і економічну ефективність, що дозволяє:

 - максимально формалізувати постановку та вирішення 
задач;

 - методологічно правильно підійти до пошуку глобального 
екстремуму цільової функції;

 - відійти від вимушеного спрощення задач, які викорис-
товують методи лінійної алгебри, через брак обчислювальних 
ресурсів.
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У статті наведено результати досліджень репрезентативнос-
ті гідравлічних ґрунтових балансомірів за величинами сумарного 
випарування, вологості і температури ґрунту по відношенню до на-
вколишнього поля.

Ключові слова: репрезентативність, гідравлічний ґрунтовий 
балансомір, сумарне випарування, вологість ґрунту, температура ґрунту.

Науковими дослідженнями доведено, що для зернових і 
просапних сільськогосподарських культур мінімальна площа 
ґрунтового моноліту, при якій не порушуються природні біоло-
гічні і термічні процеси, а також процеси вологопереносу, по-
винна становити не менше 0,2 м2 [1-3]. Проте при такій площі 
не завжди можна витримати густоту стояння рослин у випар-
нику аналогічно полю, особливо на просапних культурах [4-7].
Тому при замірах величини сумарного випаровування для 
кожного поля необхідно вводити редукційні коефіцієнти, які 
можна одержати наприкінці вегетації за даними фенологічних 
спостережень (висота, густота, біологічна маса рослин тощо).

За результатами досліджень багатьох вчених, випарники з 
випарною площею 0,5 м2 вважають цілком репрезентативни-
ми за відношенням до поля і не вимагають редукційних кое-
фіцієнтів, тобто заміряні величини сумарного випаровування 
за допомогою випарника відповідають випаровуванню з на-
вколишнього поля й можуть оперативно, щодня використову-
ватися для розрахунків режимів зрошення [8-11].

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



152 Сільськогосподарські 
науки

Впродовж ряду років величини сумарного випаровування 
вимірювалися за допомогою балансомірів і розраховувалися 
методом водного балансу. Протягом всього періоду вегета-
ції на експериментальних полях витримувався оптимальний 
режим зрошення. При цьому вологість ґрунту визначала-
ся до глибини 1 м через 10 см в чотирикратній повторності. 
Опади вимірювалися сумарним дощоміром, поливні норми 
– водоміром-інтегратором, встановленим на гідрометричній 
споруді, що обладнана пропорційним водозливом.

Коефіцієнти кореляції розраховано за допомогою програ-
ми MS Excel 2003. Також ця програма використана для ство-
рення Програмно-інформаційного комплексу «Іригація» [12], 
який можна використовувати для моделювання режимів зро-
шення сільськогосподарських культур. Вихідними даними для 
створення моделей евапотранспірації були експерименталь-
ні дані Інституту зрошуваного землеробства та Кримського 
науково-дослідного центру Інституту водних проблем і меліо-
рації НААН України за період 1985-2010 рр.

У таблиці 1 наведено величини сумарного випаровування, 
розраховані за методом водного балансу та заміряних балан-
соміром. Аналіз експериментальних даних свідчить про незна-
чну різницю між зміряними й розрахованими величинами. 
Відхилення (гр. 11) лежать у межах точності вимірювань скла-
дових елементів водного балансу. Дослідження з порівняння 
показників вологості ґрунту в моноліті балансоміра і на полі 
проводили на пілот-об'єктах Первомайського району АР Крим. 
На полях сівозмін було встановлено павільйонний ГГБ з ви-
парною площею 0,5 м2 і висотою ґрунтового моноліту 3,0 м. 
Для цього через люки в контейнері балансоміра спеціальним 
мікробуром було відібрано ґрунт на визначення вологості. На 
полі вологість ґрунту визначалася термостатно-ваговим ме-
тодом до глибини 1,2 м та, крім цього, до глибини 3,0 м в 
10-кратній повторності.

Аналіз результатів досліджень показує, що до глибини 
220 см вологість ґрунту має одні й ті ж величини, коефіцієнт 
кореляції при цьому рівний 1,0, глибше вологість гранту відріз-
няється на 1,5-4,0%, і для всієї триметрової товщі коефіцієнт 
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кореляції дорівнює 0,9, що свідчить про відповідність воло-
гості ґрунту в моноліті балансоміра вологості ґрунту на навко-
лишньому полі.

Таблиця 1
Величини сумарного випаровування (м3/га), розрахованого 

методом водного балансу і заміряного балансоміром

С.-г. 
культура Період

Розрахунок сумарного випарування 
за методом водного балансу 

експериментального поля Ер, м3/га

Різниця 
Ер-Ез

Вологозапаси 
в метровому 
шарі ґрунту

Кукурудза 
на зерно

30.04 – 
15.09 2810 2840 –30 1435 4330 5735 5700 35 0,6

Озима 
пшениця

30.09 – 
10.07 2930 2580 350 2710 3595 6655 6835 –180 –2,6

Люцерна 
на з/к

20.04 – 
10.10 3005 2850 155 1890 6130 8175 8240 –65 –0,8

Примітка. Вологозапаси визначалися: початкові (Вп) – за місяць до початку поливів,
кінцеві (Вк) – через місяць після закінчення поливів

Дослідження репрезентативності балансомірів за темпе-
ратурним режимом проводили за допомогою електротермо-
метрів, які були встановлені в моноліті балансоміра в одній 
повторності й на виробничому полі на відстані 30 м від балан-
соміра по квадрату (у плані), тобто в чотирикратній повтор-
ності до глибини 3,0 м. Випарна площа балансоміра 0,5 м2.

У таблиці 2 наведено результати вимірювань температури 
ґрунту в моноліті балансоміра і на навколишньому полі. Ана-
ліз отриманих даних показує, що температури в ґрунтовому 
моноліті балансоміра і на навколишньому полі дуже близькі 
між собою, відмінності складають десяті частки градуса, що 
укладається в точність відліків за шкалою, ціна ділення якої 
складає 0,5°С.
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Таблиця 2
Температура ґрунту (°С) на відповідних глибинах в 

ґрунтовому моноліті балансоміра і на експериментальному 
полі №1 Первомайського району АР Крим

Календарний строк

липень серпень

пентади пентади

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

20
ГГБ 22,4 22,3 22,6 23,0 23,1 23,2 22,1 22,1 22,0 21,9 21,4 19,8
Поле 22,3 21,9 22,5 23,1 23,2 23,3 22,0 23,3 22,1 21,8 21,3 19,2

40
ГГБ 22,1 22,3 22,5 22,9 22,8 22,8 21,7 22,0 22,1 21,7 21,4 20,5
Поле 22,2 22,2 22,6 22,8 22,6 22,5 21,3 22,1 22,1 21,8 21,4 20,7

60
ГГБ 22,0 22,1 22,5 22,6 22,3 21,7 21,6 22,2 22,3 22,1 21,4 21,0
Поле 21,8 22,0 21,8 22,8 23,3 22,0 22,0 22,1 22,4 22,1 21,5 21,2

80
ГГБ 22,0 22,3 22,5 22,5 22,6 21,6 21,4 21,7 22,0 21,5 21,7 21,3
Поле 21,9 21,9 21,3 22,4 22,0 21,7 21,4 21,6 21,8 21,5 21,5 21,4

120
ГГБ 20,5 20,7 20,8 21,1 21,0 20,4 20,3 20,7 20,9 20,4 21,5 20,7
Поле 20,4 20,5 20,6 20,8 20,5 20,5 20,4 20,8 21,0 20,9 20,7 20,9

160
ГГБ 19,5 19,5 19,4 20,1 20,0 20,3 20,2 20,4 20,0 20,5 20,6 20,6
Поле 19,4 19,4 19,5 19,7 19,9 20,2 20,0 20,2 20,2 20,0 20,4 20,4

240
ГГБ 19,1 19,0 19,2 19,4 19,6 19,5 19,5 19,8 19,6 20,0 19,7 19,5
Поле 19,2 19,1 19,3 19,3 19,4 19,2 19,6 19,5 19,3 20,2 19,5 19,4

Кореляційним аналізом доведено тісний зв’язок між по-
казниками температури в ґрунтовому моноліті балансоміра 
і на навколишньому полі з розподілом за різними шарами 
ґрунту (рис. 1). Коефіцієнт кореляції на рівні 0,9957 вказує на 
можливість здійснення контролю за температурним режимом 
за допомогою вимірювань у моноліті балансоміра та врахуван-
ня цих даних для коригування агротехнологічних операцій на
навколишньому полі.

Розрахункові показники випаровування (евапотранспіра-
ції) можна використати для моделювання режиму зрошення 
в Програмно-інформаційному комплексі «Іригація», який роз-
роблено в Інституті зрошуваного землеробства. В основу ро-
боти програми покладено імітаційне моделювання процесів 
вологообміну в ґрунті, кореляційно-регресійні зв’язки евапо-
транспірації з біологічними особливостями рослин, а також 
можливість прогнозування строків і норм вегетаційних поливів
за допомогою електронних розрахунків.
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Рис.1. Показники середніх значень температури та коефіцієнт кореляції 
в моноліті балансоміра і на навколишньому полі по шарах ґрунту

Для спрощення запропонованого способу встановлення 
строків і норм вегетаційних поливів було вибрано напрям мі-
німізації висхідних показників для планування режимів зро-
шення, і, навпаки, одержання максимальної інформативності 
від імітаційного моделювання евапотранспірації та інших еле-
ментів водного балансу. Головними показниками, що впли-
вають на прогнозовані дати й обсяги вегетаційних полівів, є 
середньодобове випаровування та кількість опадів (рис. 2).

Загальноприйнятим показником, який приймається за 
верхню рису діапазону оптимальної вологості ґрунту, є наймен-
ша вологоємність (НВ) ґрунту, тобто найбільша кількість води, 
яку ґрунт може утримувати після повного вологонасичення 
(надходження атмосферних опадів або поливів) за відсутністю 
підпираючої дії ґрунтових вод. За умов вмісту ґрунтової воло-
ги нижче оптимального рівня спостерігається зниження про-
дуктивності рослин унаслідок дефіциту вологозабезпечення,
а за більш високого ступеня вологості – відбувається пригні-
чення рослин через перезволоження, яке призводить до по-
гіршення повітряного, поживного і температурного режимів 
ґрунту, а також зменшує врожайність.
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Рис.2. Загальне відображення елементів водного балансу 
поливної ділянки та напрями вологообміну

Фізико-хімічні властивості мають суттєвий вплив на по-
казники нижньої межі оптимальної вологості, оскільки вони 
визначають спроможність ґрунту віддавати воду рослинам, 
а також накопичувати й утримувати доступну вологу. Най-
більшу водоутримуючу здатність мають легкі глини та важко-
суглинкові ґрунти, а найменшу – супіски та піски. У зв’язку з 
цим, під час встановлення оптимальної межі вологості ґрунту 
треба зменшувати її для важких ґрунтів та, відповідно, підви-
щувати для легких. Для більшості культур оптимальна нижня 
межа вологості ґрунту (так званий «передполивний поріг») ста-
новить: на легких глинах – 80-85% НВ, на важких суглинках 
– 75-80, на середніх суглинках – 65-70, на легких суглинках – 
60-65, на супісках – 50-60 і на пісках – 40-50% НВ [3].

Перед початком використання програми ПІК «Іригація» не-
обхідно скопіювати всі папки і файли з оригінального CD-диска 
на жорсткий диск комп’ютера (наприклад на диск С). Після чого 
відкрити Папку PIC-Irrigation і в ній – файл Irrigation-menu.xls.
Після його відкриття можна за допомогою натискування 
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комп’ютерної миші обирати сільськогосподарські культури з 
метою планування режимів зрошення або звернутися до роз-
ділу «Допомога» для отримання необхідної довідкової інформа-
ції з методичних рекомендацій щодо проведення розрахунків. 
При натискуванні на відповідне гіперпосилання з'являється ак-
тивне вікно програми, в яке необхідно ввести текстову й циф-
рову інформацію. Переміщення різними місяцями, декадами 
та днями вегетаційного періоду певної сільськогосподарської 
культури можна здійснювати шляхом натискування відповід-
них кнопок внизу або у верхньому правому кутку вікна.

Для забезпечення точності розрахунків слід на початку ве-
гетаційного періоду рослин (або під час відновлення вегетації 
у багаторічних культур) визначити висхідні запаси вологості 
ґрунту, які в подальшому приймаються за основу електронних 
водно-балансових розрахунків. В умовах виробництва їх мож-
на здійснювати з використанням показників, заміряних на
балансомірах термостатно-ваговим або іншими методами.

Крім того, у період вегетації рекомендуємо для забезпе-
чення високої точності розрахунків проводити контрольні за-
мірювання вологості ґрунту й внесення їх результатів у цю 
колонку. У третій колонці (позначка 2) наведено показники се-
редньодобового випаровування за періодами, отримані шля-
хом кореляційно-регресійного моделювання за календарними 
датами. До цієї колонки можна також заносити фактичні по-
казники добових вологовитрат, розраховані будь-яким мето-
дом, зокрема за допомогою балансомірів.

Наступний і дуже важливий елемент програми – надхо-
дження вологи за рахунок атмосферних опадів (позначка 3). 
Контроль за кількістю опадів, розподіл яких площею може 
суттєво різнитися, слід організовувати окремо по зрошуваних 
ділянках за механічних дощомірів, лізиметрів і навіть із ви-
користанням найпростіших саморобних приладів (збирання 
опадів в ємкості з відомою площею з подальшим перерахун-
ком надходження води в м3/га). У колонці «Поточні запаси во-
логи» (позначка 4) відбувається автономний розрахунок вмісту 
вологи на кожен день кожного місяця вегетації сільськогоспо-
дарських культур за винятком витрат на випаровування та 
додаванням надходження води з опадами й поливами. Для
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заповнення календарних дат, які знаходяться нижче за зобра-
женими в активному вікні, треба скористатися колесом миші 
або смугою прокрутки в правій частині програми.

Рис.3. Введення поточної інформації для розрахунків строків 
і норм вегетаційних поливів (пояснення в тексті)

Для спрощення визначення дати проведення чергового 
поливу в наступній колонці наведено поточну вологість ґрун-
ту у відсотках від найменшої вологоємкості. При зниженні 
цього показника до значення, передбаченого встановленим 
режимом зрошення (у розглянутому прикладі для люцерни 
це передполивний поріг 70% НВ, в шарі ґрунту 0,7 м), тобто 
близькому до 70% НВ (72,7% – позначка 5), на наступний день 
передбачається проведення поливу з нормою, яка доведе во-
логозапаси приблизно до 100% НВ.

У даному випадку потрібним було проведення поливу нор-
мою 450 м3/га, яким запаси вологи були доведені приблизно 
до 100% НВ (у даному випадку до 100,7% НВ). Таким чином 
відбувається планування строків і норм поливів і в подальший 
період, причому поточні вологозапаси вегетаційного періоду 
рослин для останнього дня кожного місяця автоматично синх-
ронізуються з першим числом наступного місяця.
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Висновки. На підставі проведених досліджень встановле-
но репрезентативність гідравлічного ґрунтового балансоміру 
і навколишнього поля за температурою та вологістю ґрунту.

Величини сумарного випаровування, заміряні балансомі-
рами і розраховані методом водного балансу, мають близькі 
значення, різниця знаходиться в межах точності замірювань, 
що дозволяє використовувати одержані дані для контролю за 
показниками евапотранспірації. Кореляційним аналізом дове-
дено тісний зв’язок між показниками температури в ґрунтово-
му моноліті балансоміра і на навколишньому полі.

Для моделювання водопотреби сільськогосподарських 
культур можна використовувати Програмно-інформаційний 
комплекс «Іригація», який дозволяє одержувати щоденні роз-
рахункові залежності без використання емпіричних коефіці-
єнтів. Розробка забезпечує високу точність розрахунків вмісту 
запасів вологи в активному шарі ґрунту, простоту у викорис-
танні та невисоку вартість.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОЛЯ СТАРОВІКОВОЇ 
ЛЮЦЕРНИ В РІК РОЗОРЮВАННЯ ЇЇ ПЛАСТА
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Національна академія аграрних наук України
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Розглянуто результати трьохрічних досліджень доцільності та 
ефективності насівів старовікової люцерни озимими, ранніми та піз-
німи ярими культурами. Дослідження проводилися на трьох фонах 
живлення (без добрив, N45P30, N90P60).

Ключові слова: старовіково люцерна, насіви, фони живлення, 
кормові культури, урожайність, зелена маса.

Постановка проблеми. Провідною культурою зрошува-
них сівозмін визнано кормову культуру – люцерна. Висока 
врожайність зеленої маси з цінними кормовими якостями за-
безпечують їй провідне місце в раціонах живлення всіх сіль-
ськогосподарських тварин. Люцерна – цінний компонент 
зеленого конвеєру, протягом всього літнього періоду вона за-
безпечує тваринництво високопоживною зеленою масою. Із 
високим ефектом використовується сіно, сінна мука та сінаж. 
Люцерна – солевитривала культура, здатна результативно ви-
користати максимальну кількість поливної води. Економічна 
доцільність її вирощування на насіння і зелену масу висока, 
проте ця цінна багаторічна культура на третій та наступні 
роки життя в умовах переущільнення грунту поступово зрі-
джується і вільне місце займають бур'яни, маса яких токсич-
на, негативно впливає на зоотехнічну якість корму та якість 
вирощеної продукції тваринництва. На підставі сказаного 
вище ми за мету своїх досліджень обрали проблему підвищен-
ня продуктивності поля старовікової люцерни за рахунок на-
сіву її озимими та яровими кормовими культурами.

Стан вивчення проблеми. Можливість та економічну 
доцільність насіву зрідженої люцерни озимими культурами 
науковці кафедри землеробства наприкінці минулого століт-
тя вже вивчали. Отримані результати вказали на доцільність 
подальшого вивчення питання за рахунок насіву старовікової 
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люцерни не тільки озимими, а й ранньо-весняними та пізньо-
весняними кормовими культурами.

Методика досліджень. Вивчення порівняльної ефектив-
ності насівів старовікової люцерни озимими та ярими культу-
рами проведено шляхом закладки трьохфакторних польових 
дослідів у 2008-2011 роках на темно-каштанових грунтах 
СК «Радянська Земля» Білозерського району Херсонської об-
ласті. Вказані польові досліди закладали за такою схемою: 
1) заходи догляду (без обробітку грунту, рихлення насіву лю-
церни СЗС-2,1); 2) фон живлення (без добрив, N45P30, N90P60); 
3) насіви люцерни озимими культурами (жито, пшениця, яч-
мінь, ріпак), ранньовесняними культурами (ячмінь, овес, рі-
пак, редька олійна), пізньо-весняними культурами (суданська 
трава та кукурудза на зелений корм). Повторність досліду чо-
тирьохразова. Посівна площа ділянки 185, а облікова – 72 м2.

Агротехніка вирощування культур загальноприйнята, ре-
комендована агрономічною наукою і передовою практикою 
для зрошуваних районів південно-степової зони. Посів на-
сіваючих культур з одночасним внесенням мінеральних до-
брив проводили стерньовою сівалкою-культиватором СЗС-2,1 
перпендикулярно напрямку рядків вегетуючої багаторічної 
культури. Вегетаційні поливи на посівах культур, які досліджу-
вали, виконували дощувальною машиною «Кубань» при зни-
женні вологості активного шару грунту до 75-80% найменшої
вологоємкості.

Результати досліджень. Ефективність обробітку грунту 
на насівах старовікової люцерни вивчали, використовуючи 
комбінований агрегат СЗС-2,1 (сівалка зернова стерньова). 
Результати проведених дослідів підтвердили доцільність рих-
лення грунту та насів люцерни кормовими культурами, зазна-
ченими вище, комбінованим агрегатом.

У середньому за три роки досліджень, підвищення уро-
жайності зеленої маси при озимих насівах склало 12,9, раньо-
весняних 18,3, а пізньо-весняних 11,9%. Аналіз даних таблиці 
свідчить про ефективність насівів старовікової люцерни кор-
мовими культурами, що вивчали в дослідах.

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



162 Сільськогосподарські 
науки

Таблиця
Урожайність зеленої маси старовікової люцерни 

та насів її кормовими культурами, ц/га

(Середнє за 2009-2011 рр.)

Вирощуванні 
культури

Фон 
живлення

Урожайність 
зеленої 
маси, ц/га

Збільшення урожайності 
ц/га, за рахунок

насівної 
культури

добрив

1 2 3 4 5

Озимі насівні культури

Люцерна(без обробітку) Без добрив 264 - -

Люцерна

Без добрив 298 - -

N45P30 381 - 83

N90P60 431 - 133

Люцерна + жито

Без добрив 541 243 -

N45P30 690 309 149

N90P60 787 356 246

Люцерна + ячмінь

Без добрив 444 146 -

N45P30 568 187 124

N90P60 640 209 196

Люцерна + пшениця

Без добрив 477 179 -

N45P30 599 168 122

N90P60 681 250 204

Люцерна + ріпак

Без добрив 517 219 -

N45P30 658 277 141

N90P60 742 311 225

Ранньо-весняні насівні культури

Люцерна(без обробітку) Без добрив 257 - -

Люцерна

Без добрив 304 - -

N45P30 395 - 91

N90P60 442 - 138

Люцерна + ячмінь

Без добрив 409 105 -

N45P30 521 126 112

N90P60 587 145 178

Люцерна + овес

Без добрив 412 108 -

N45P30 524 129 112

N90P60 591 149 179

Люцерна + ріпак

Без добрив 445 141 -

N45P30 566 171 121

N90P60 639 197 194

Люцерна + 
редька олійна

Без добрив 486 182 -

N45P30 618 223 132

N90P60 698 256 212
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Продовження таблиці

1 2 3 4 5

Пізньо-весняні насівні культури

Люцерна(без обробітку) Без добрив 276 - -

Люцерна

Без добрив 309 - -

N45P30 362 - 53

N90P60 393 - 84

Люцерна + кукурудза

Без добрив 510 201 -

N45P30 618 256 108

N90P60 682 289 172

Люцерна + 
суданська трава

Без добрив 660 351 -

N45P30 813 451 153

N90P60 903 510 243

Примітка:
НІР05,ц/га в роки досліджень по строкам насіву коливалась в межах:
 Осінні Раньо - весняні Пізньо - весняні
Вирощувані культури, А 33,1 – 51,7 27,8 - 48,6 30,1 – 42,5
Фон живлення, В 25,6 – 40,1 21,6 – 37,6 30,1 – 42,5
Взаємодія факторів, АВ 57,3 – 89,6 48,2 – 84,1 52,1 – 73,6

Із озимих культур кращою насівною культурою було жито. 
Залежно від фонів живлення приріст урожаності зеленої маси 
коливався від 243 до 356 ц/га, близьким за ефективністю 
був ріпак, передостаннє місце забезпечила пшениця, а най-
менший ефект – ячмінь. Подібну закономірність відмічено і в 
ефективності добрив.

Із ранньо-весняних насівних культур, як показали розра-
хунки, найбільший приріст урожайності забезпечила редька 
олійна, залежно від фонів живлення, в середньому за роки до-
сліджень він коливався від 182 до 256 ц/га. Наступне місце за-
йняв ріпак. Ярий ячмінь та овес були найменш ефективними 
і прирости їх урожайності по фонах живлення коливалися в 
межах 105-108 та 145-149 ц/га. Найбільш ефективними до-
брива були в насівах редьки олійної.

Пізньо-весняні насіви старовікової люцерни (кукурудза, 
суданська трава) виявилися значно ефективнішими, ніж 
ранньо-весняні. Приріст урожайності від цих культур коли-
вався у межах 201-289 та 351-510 ц/га. Слід відмітити, що 
суданська трава більш ефективна, ніж кукурудза. Інтенсив-
ність наростання зеленої маси вирощуваних культур має
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суттєву різницю. Кукурудза основну віддачу врожаю зеленої 
маси забезпечує в другий укіс, а суданська трава – у третій. 
Пояснити цю розбіжність слід тим, що кукурудза в насівах 
розпочинає інтенсивний ріст одразу після появи сходів, а су-
данська трава лише через 15-20 діб.

Висновки. Оцінюючи результати трьохрічних досліджень 
на зрошувальних землях Півдня України, можемо зробити ви-
сновок про доцільність насіву старовікової люцерни озимими 
та яровими кормовими культурами. Кращими культурами ози-
мого насіву є жито та ріпак, із раньо-весняних – редька олійна 
та ріпак, а із пізньо-весняних – суданська трава та кукурудза.
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
РАЙОНИРОВАННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ 
ЛУКА-ПОРЕЯ В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ
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Южный филиал Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины «Крымский агротехнологический 
университет» (ЮФ НУБиП Украины «КАТУ»)

Наведено результати агробiологiчного вивчення районованих та 
перспективних сортiв цибулi-порея. Визначено сорти, якi формують 
найбiльший урожай в умовах пiвдня України.

Ключевые слова: цибуля-порей, сорт, урожайність.

Постановка проблемы. Лук-порей по вкусовым каче-
ствам и пищевой ценности занимает одно из первых мест сре-
ди овощных растений, в том числе среди всех многолетних 
видов лука. Отбеленные ложные стебли сладковаты и не име-
ют традиционной луковой остроты, поэтому их можно употре-
блять людям с заболеванием пищевого тракта. У лука-порея 
отсутствует резкий запах, аромат его нежнее, а вкус тоньше, 
чем у репчатого лука. Он питателен и обладает рядом диетичес-
ких свойств. Накопление химических веществ как в листьях, 
так и в органах — ложном стебле, оказывает существенное 
влияние на послеуборочное дозаривание в осенне-зимнее вре-
мя, а также способность сохраняться до весны. Отличается 
повышенным содержанием витамина С и сахаров, что осо-
бенно важно, так как в зимнее и весеннее время ощущается 
недостаток этих веществ. Во время хранения содержание ви-
тамина С в ложной луковице увеличивается более чем в два 
раза благодаря поступлению его из листьев [1].

В странах Западной Европы лук-порей – одна из основных 
овощных культур. Его широкое распространение объясняется 
в первую очередь тем, что уборку можно проводить с октября 
по апрель. Он же является одним из основных источников ви-
таминов в данный период [2].
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В нашей стране лук-порей занимает пока небольшие пло-
щади и мало изучен. Его выращивание сдерживается прежде 
всего недостаточной рекламой его ценных пищевых свойств, 
малым количеством районированных сортов с высоким уров-
нем продуктивности, хорошими товарными качествами.

Анализ последних достижений и публикаций. Р.И. Ге-
рия рекомендует в условиях Абхазии выращивать сорта 
лука-порея из Туниса, Канады, Франции [3]. С.С. Подтихов 
считает, что для климатических условий Казахстана наиболее 
продуктивны сорта из Голландии, Турции [4].

А.Ф. Агафонов и И.В. Медведев (ВНИИССОК) в результате 
своих исследований выделяют перспективные образцы лука-
порея из Англии, Дании, Голландии [5].

Цель и задача исследования. Изучить сорта лука-
порея различного экологического происхождения и выделить 
перспективные сорта для юга Украины, обладающие комплек-
сом хозяйственно полезных признаков.

Для достижения этой цели была поставлена задача – уста-
новить влияние биологических особенностей сортов лука-
порея на величину и качество урожая.

Материалы и методика исследования. Эксперименталь-
ную часть исследований проводили на опытном участке 
кафедры технологии производства, хранения, переработки про-
дукции овощеводства и стандартизации ЮФ НУБиП Украины 
«Крымского агротехнологического университета» в 2010 и 
2011 гг. В эксперименте изучали пять сортов: Сизокрыл 
(контроль), Казимир, Каретка, Голиаф, Виннер. Размер 
учетного опытного участка составил 5 м2 [6], повторность 
четырехкратная, расположение участков – рендомизированное.

Согласно Методике опытного дела в плодоводстве и овоще-
водстве [7] для полевого опыта использовали районированные 
и перспективные сорта лука-порея в Украине:

Голиаф – сорт голландской селекции, районирован с 
1998 г., среднеранний, растение средней высоты, длина «нож-
ки» 25 см, диаметр до 6 см, масса 180-200 г, листья прямос-
тоячие, средней длины и ширины, голубовато-зеленого цвета 
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с незначительным восковым налетом, от полных всходов до 
уборки – 130 дней. Назначение сорта – универсальное.

Сизокрыл – сорт украинской селекции, среднепоздний, 
зимостойкий, урожайность 1,2-3,0 кг/м², от всходов до убор-
ки – 200 дней. Форма «ножки» слабоступовидная, толстая. 
Сорт пригоден для хранения, используется в салатах, супах 
и других блюдах. Листья плотные, веерообразные, зеленые с 
сильным восковым налетом. Вкус слабоострый. Отбеленная 
часть – средняя. Масса растения 300-330 г, диаметр ложного 
стебля 4,7-5,5 мм, масса – 140 г.

Казимир – сорт немецкой селекции, районирован в 1998 г., 
среднепоздний, осенний, длина вегетационного периода 150-
200 дней, растение высокое, листья темно-зеленые, длина 
«ножки» 25-30 см, диаметр 3,0-3,5 см, масса 200 г, луковица 
слабо выражена или отсутствует, отбеленная часть хорошего 
качества, урожайность 39,9 т/га. Лук при хранении становит-
ся сочным.

Каретка – сорт среднепоздний, вегетационный период – 
170-200 дней.

Виннер – поздний, наиболее морозоустойчивый сорт, пре-
красно зимует в грунте, с отличными приростами весной, 
длина «ножки» 25 см, обладает высокими вкусовыми досто-
инствами. Лук-порей имеет длинный вегетационный период 
(170-220 дней), поэтому основным способом его выращивания 
является рассадный.

Рассаду выращивали в зимних необогреваемых остеклен-
ных теплицах ЮФ НУБиП Украины «КАТУ». Сухие семена 
15 февраля 2010 и 2011 гг. вручную высевали в кассеты. 
Выращивали рассаду в готовой почвосмеси. Глубина заделки 
семян – 1,0-1,5 см. После посева лука кассеты устанавливали 
на стеллажи и укрывали пленкой. Растения выращивали при 
естественном освещении.

Готовая к высадке рассада имела 3-4 настоящих листа, 12-
15 см длины и 0,3-0,4 см в диаметре. Растения выбирали не-
посредственно перед высадкой. Полив – капельное орошение.

Участок, выбранный для полевых опытов, имеет ровный ре-
льеф. Почвенный покров типичный, однородный и представлен

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



168 Сільськогосподарські 
науки

черноземами южными мицелярно-карбонатными, развитыми 
на красно-бурых глинах.

После уборки предшественника (капусты брюссельской) в 
октябре-ноябре почву участка вспахали на глубину 18-20 см 
и провели осеннюю культивацию на глубину 12-14 см с целью 
выравнивания почвы. Весной перед посевом вносили амми-
ачную селитру нормой 60 кг д.в./га и провели предпосевную 
культивацию на глубину 4-6 см.

Посадку рассады в открытый грунт осуществляли по схе-
ме (100+40)×25 см.

За период выращивания лука-порея проводили две 
азотные подкормки по 15 кг д.в./га. Также за сезон растения 
лука дважды окучивали: в третьих декадах июня и августа. В 
мае проводили обработку лука-порея против луковой мухи и 
мучнистой росы. Кроме подкормок и окучивания уход заклю-
чался в поливах и междурядных рыхлениях при появлении
сорняков.

25 сентября проводили учет урожая товарной части лука-
порея и общей урожайности, соответствующих ГОСТу 311-89. 
Для проведения измерений использовали линейку, штанген-
циркуль, весы.

Товарная обработка урожая включала выделение товарных 
и нетоварных растений, удаление кроющих листьев, обрез-
ку корней до 1-2 см длины и листьев 2/3 их первоначальной 
длины (рис.).

Рис. Товарная часть сортов лука-порея (25.10.2010 г.)
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Результаты исследований. Одной из важнейших состав-
ляющих технологии возделывания в современном овощевод-
стве является сорт. Правильный выбор сорта для рассадной 
культуры позволит увеличить рентабельность возделывания 
и период поступления продукции лука-порея в течение всего 
года.

В результате анализа сортообразцов лука-порея по комп-
лексу хозяйственно ценных признаков – параметрам ложного 
стебля, листового аппарата, высоты растения были выделены 
сорта, дающие в почвенно-климатических условиях юга 
Украины высокий урожай (табл.).

Сорт Голиаф отличился высокой урожайностью – 37,2 т/га,
превысил контроль по урожайности на 202,3 %. Растение 
мощное: масса – 651,5 г, количество листьев – 17,7 шт., шири-
на листа – 6,6 см. Масса ложного стебля – 234,4 г, диаметр – 
48,1 мм, высота – 16,7 см.

Сорта Казимир и Каретка показали практически 
одинаковые результаты. Они отличились хорошей урожайнос-
тью – 30,7 и 29,4 т/га. Высота растения – 86,4 и 84,1 см, диа-
метр ложного стебля 47,8 и 43,8 мм соответственно. Растения 
с количеством листьев 17 штук в среднем весили по 230 г.

Сорт Виннер сформировал средний урожай 22,7 т/га при 
77,1% товарности. Высота растения – 78,6 см, число листьев – 
15,7 шт., масса 1 растения – 396,9 г, диаметр ложного стебля – 
39,4 мм.

Сорт Сизокрыл (контроль) по большинству признаков был 
хуже, чем все изучаемые сорта. Его урожайность составила 
всего 17,7 т/га, высота растения – 72,0 см, масса 1 растения – 
308,6 г, ширина листа – 3,9 см, диаметр ложного стебля – 
36,7 мм при высоте 9,7 см.

Выводы. 1. Анализ результатов исследований показал, 
что наиболее урожайными в условиях юга Украины, были
сорта иностранной селекции – Голиаф, Казимир и Каретка.

2. Величина отбеленной части ложного стебля должна 
иметь отбеленную часть не менее одной трети от длины лож-
ного стебля. В наших исследованиях величина отбеленной 
части у всех сортов соответствовала этому признаку и соста-
вила 8,3-13,8 см.
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Высота растения, см

Число листьев, шт.

Масса 1 растения, г

Окраска листа *

Товарность, %

Товарная урожайность, 
в % к контролю

длина

ширина

диаметр, 
мм

высота, см

высота 
отбеленной 
части, см

форма **

масса, г

ложного 
стебля

общая

товарная
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧОГО 
ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ТРИВАЛОГО 

ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ

М.Є. Сердюк, кандидат сільськогосподарських наук
С.С. Байбєрова, аспірант
Таврійський державний агротехнологічний університет

Дослідженнями встановлено, що для подальшого використання 
препарату Марс в якості захисного плівкоутворюючого покриття при 
зберіганні плодів доцільно знизити концентрацію композиційної сумі-
ші ПЕГів 400 і 1500 до 0,5%.

Ключові слова: зберігання, плоди, яблуня, груша, слива, втрати 
маси, плівкоутворювач, стандартна продукція.

Сучасним напрямком вдосконалення способів зберігання 
є обробка плодів плівкоутворюючими препаратами. Перспек-
тивність цього напрямку визнана багатьма вченими всього 
світу. Пошук таких технологій зберігання є об’єктом дослі-
джень вчених та практиків України та країн як ближнього, 
так і дальнього зарубіжжя [1, с. 3].

В існуючих умовах, коли погіршилася екологія і людський 
організм піддається дії різноманітних негативних факторів 
зовнішнього середовища, головними вимогами, які висува-
ються до плівкоутворювачів, що застосовуються у сільському 
господарстві, є екологічна безпечність та невисока вартість 
препарату. Одним із препаратів, який задовольняє цим ви-
могам є Марс.

Марс – це комерційна назва препарату, який складається 
з суміші поліетиленгліколів ПЕГ-400 і ПЕГ-1500. Поліетилен-
гліколі (ПЕГ) – штучні полімерні сполуки із загальною хімічною 
формулою Н(ОСН2СН2)nОН, де n – ступінь полімеризації, і є 
продуктами полімеризації окису етилену в водному середови-
щі в присутності лугу. ПЕГ-400 та ПЕГ-1500 належать до класу 
слаботоксичних речовин. ЛД50 для ПЕГ-400 складає 12,0 г/кг, 
допустимі межі від 9,41 до 14,59 г/кг. А ЛД50 для ПЕГ-1500 – 
9,0 г/кг, допустимі межі від 6,97 до 11,03 г/кг. За ефектом дії 
ПЕГи – речовини поліфункціонального типу: можуть приско-
рити проростання насіння або затримати його, синхронізува-
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ти цей процес, виявляти бактерицидну дію, при застосуванні 
з антисептиками та бактеріостатичними препаратами, підви-
щувати резистентність цілого організму до дії низьких темпе-
ратур, проявляти захисну дію на плоди при обробці на деревах 
у випадку заморозків, а також при зберіганні після знімання 
врожаю [2, с. 9].

Для застосування Марсу у садівництві виробниками пре-
парату рекомендована концентрація композиційної суміші 
ПЕГів 400 і 1500 – 1…1,5% [2, с. 18]. Однак, при проведенні 
досліджень нами було виявлено, що композиційна суміш ПЕГів 
володіє гідрофільними властивостями та викликає перерозпо-
всюдження незв'язної вологи соковитих плодів у бік зовніш-
ніх шарів. А звідти вона швидко випаровується назовню. І 
як наслідок – було відзначено високу втрату маси соковитої 
плодової продукції при зберіганні. У зв’язку з цим виникла не-
обхідність у подальшому пошуку діючих концентрацій ПЕГів 
для обробки плодів перед зберіганням.

Мета наших досліджень – вибір та обґрунтування опти-
мальних концентрацій композиційної суміші ПЕГів для перед-
збиральної обробки плодів, які б забезпечили їх максимальну 
збереженість з мінімальними втратами маси та товарної якості.

Дослідження проводилися в 2008-2010 рр. на базі лабора-
торії «Технологія первинної переробки і зберігання продуктів 
рослинництва» НДІ «Агротехнологій та екології» Таврійського 
державного агротехнологічного університету м. Мелітополя та 
ДПДГ «Мелітопольське», Мелітопольського району, Запорізької 
області. Для досліджень було обрано районовані для південно-
го степу України зимові сорти яблук Айдаред, Голден Делішес, 
Флоріна, сорт груші Ізюминка Криму та сорт сливи Волошка. 
Плоди яблуні та груші закладалися на зберігання у знімаль-
ному ступені стиглості, сливи – у технічному. Обробку плодів 
проводили безпосередньо на материнській рослині шляхом об-
прискування їх заздалегідь приготовленим робочим розчином. 
Кожному варіанту обробки відповідало 5 типових дерев, які 
вступили в період товарного плодоношення. Обприскуван-
ня виконували водою (контрольний варіант) та препаратом 
Марс з такими концентраціями композиційної суміші ПЕГів 
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400 і 1500: 0,15, 0,25, 5, 0,75 та 1%. Товарну обробку про-
водили в саду, виділяючи цілі, міцні, чисті, не уражені плоди 
та вибраковуючи нестандартні екземпляри. Через 24 години 
збирали плоди, пакували у тару та закладали на зберігання. 
Температура зберігання плодів 0±1оС, відносна вологість по-
вітря 90…95%. Повторність досліду п’ятикратна. Усі визна-
чення виконували за загальноприйнятими методиками [3, 4]. 
Результати досліджень наведено у таблицях 1, 2, 3.

Таблиця 1
Товарна якість плодів яблуні залежно від концентрації 
плівкоутворювача Марс (середні дані за 2008-2010 рр.)

Сорт Варіант 
обробки

Термін 
зберігання, 

діб

Вихід 
стандартної 
продукції, 

%

Технічний 
брак, %

Абсолютний 
відхід, %

Втрати 
маси, %

контроль 210 88,48±1,80 7,08±2,54 0,95±1,65 3,49±1,05

ПЕГ 0,15 210 89,04±1,92 7,11±1,31 0,35±1,05 3,5±0,84

ПЕГ 0,25 210 89,22±2,10 7,00±0,94 0,30±0,75 3,48±0,36

ПЕГ 0,50 210 90,74±0,83 6,31±0,86 - 2,95±0,56

ПЕГ 0,75 210 90,52±0,98 6,39±1,08 - 3,09±1,11

ПЕГ 1 210 89,55±1,12 7,01±2,14 - 3,45±0,95

НІР0,05 4,13 4,32 2,29 2,29

контроль 180 86,12±6,48 7,40±2,33 - 6,48±1,21

ПЕГ 0,15 180 86,60±6,08 7,00±2,01 - 6,40±0,98

ПЕГ 0,25 180 86,63±4,23 7,12±2,63 - 6,25±0,56

ПЕГ 0,50 180 90,02±5,25 5,63±2,53 - 4,35±0,23

ПЕГ 0,75 180 88,90±3,22 5,89±1,53 - 5,21±1,42

ПЕГ 1 180 87,2±3,05 5,79±1,23 - 7,01±1,01

НІР0,05 13,15 5,66 2,64

контроль 210 89,27±1,53 3,24±2,33 1,76±0,89 5,73±0,65

ПЕГ 0,15 210 89,36±0,96 3,00±0,98 1,95±0,50 5,69±0,31

ПЕГ 0,25 210 90,59±1,18 3,11±1,15 1,45±0,32 4,85±0,89

ПЕГ 0,50 210 93,81±0,65 2,52±0,14 - 3,67±0,82

ПЕГ 0,75 210 93,64±1,05 2,65±1,19 - 3,71±0,97

ПЕГ 1 210 90,03±0,45 3,96±0,65 1,15±0,19 6,01±1,02

НІР0,05 2,76 3,38 1,19 2,18
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Таблиця 2
Товарна якість плодів груші сорту Ізюминка Криму 
після 210 діб зберігання залежно від концентрації 

плівкоутворювача Марс (середні дані за 2008-2010 рр.)

Варіант 
обробки

Вихід 
стандартної 
продукції, %

Технічний 
брак, %

Абсолютний 
відхід, %

Втрати 
маси, %

Контроль 90,95±1,24 2,15±0,09 1,1±0,65 5,8±0,25

ПЕГ 0,15 91,29±2,56 2,1±0,52 0,85±0,45 5,76±0,09

ПЕГ 0,25 93,22±2,98 1,75±0,89 - 5,03±0,1

ПЕГ 0,50 94,75±1,45 1,1±0,8 - 4,15±0,15

ПЕГ 0,75 94,44±1,65 0,9±0,54 - 4,66±0,15

ПЕГ 1 93,05±1,09 1,0±0,56 - 5,95±0,12

НІР0,05 5,25 1,67 0,87 0,41

Таблиця 3
Товарна якість плодів сливи сорту Волошка 

після 30 діб зберігання залежно від концентрації 
плівкоутворювача Марс (середні дані за 2008-2010 рр.)

Варіант 
обробки

Вихід 
стандартної 
продукції, %

Технічний 
брак, %

Абсолютний 
відхід, %

Природні 
втрати 
маси, %

Контроль 82,99±2,12 10,42±0,67 1,1±0,34 5,49±0,09

ПЕГ 0,15 83,08±1,84 10,39±1,02 1,12±0,25 5,41±0,12

ПЕГ 0,25 84,59±0,89 10,40±0,85 - 5,01±0,56

ПЕГ 0,50 88,34±0,65 7,01±0,35 - 4,65±0,08

ПЕГ 0,75 87,73±1,02 7,15±0,98 - 5,12±0,32

ПЕГ 1 84,76±2,05 9,56±0,12 - 5,68±0,45

НСР0,05 4,15 1,99 0,46 0,88

Експериментальні дані, наведені в таблицях, свідчать про 
те, що при зберіганні плодів із застосуванням плівкоутворю-
ючого препарату Марс максимальний вихід стандартної про-
дукції і мінімальний рівень природної втрати маси забезпечила 
передзбиральна обробка 0,5%-вим розчином композиційної 
суміші ПЕГів. Більш високий вихід стандартної продукції в 
порівнянні з контрольним варіантом було відзначено також 
при обробці плодів композиційної сумішшю ПЕГів в концен-
трації 0,75%. Обробка плодів препаратом Марс в діапазоні 
більш низьких концентрацій не дала позитивного результату. 
У цих варіантах вихід стандартної продукції і природні втрати
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маси достовірно не відрізнялися від контрольного варіанту. 
А при обробці препаратом Марс в концентрації 1% природна 
втрата маси плодів перевищувала контрольний варіант.

Результати кореляційного та регресійного аналізів отри-
маних експериментальних даних підтверджують, що між кон-
центраціями композиційної суміші ПЕГів та виходом товарної 
продукції існує криволінійна залежність: для плодів яблу-
ні сорту Айдаред коефіцієнт кореляції r=0,63±0,18 з рівнян-
ням регресії У=21,953Х4–50,462Х3+30,782Х2–1,243Х+88,514 
та коефіцієнтом детермінації R2=0,98, для сорту Голден 
Делішес r=0,49±0,23 з рівнянням регресії У=77,331Х4–
168,62Х3+105,3Х2–13,044Х+86,216 та коефіцієнтом детер-
мінації R2=0,94, для сорту Флоріна r=0,44±0,13 з рівнянням 
регресії У=55,949Х4–140,38Х3+96,024Х2–10,829Х+89,27 та 
коефіцієнтом детермінації R2=1, для плодів груші сорту Із-
юминка Криму коефіцієнт кореляції r=0,65±0,13 з рівнянням 
регресії У=52,447Х4–110,08Х3+61,487Х2–1,666Х+90,878 та ко-
ефіцієнтом детермінації R2=0,97, для плодів сливи сорту Во-
лошка коефіцієнт кореляції r=0,56±0,21 з рівнянням регресії 
У=89,501Х4–202,92Х3+129,93Х2–14,743Х+82,993 та коефіцієн-
том детермінації R2=1.

Враховуючи це, для подальшого використання препарату 
Марс в якості захисного плівкоутворюючого покриття при збе-
ріганні плодів доцільно знизити концентрацію композиційної 
суміші ПЕГів 400 і 1500 до 0,5%. Крім того, зменшення кон-
центрації знижує витрату препарату, чим покращує економіч-
ні та екологічні показники даної технології зберігання плодів.
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ТРИВАЛІСТЬ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ЗРАЗКІВ 
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СВІТОВОГО ГЕНОФОНДУ

В.С. Кочмарський, здобувач
Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України

Проведено оцінку за тривалістю вегетаційного періоду еколого-
географічно віддалених сортів, ліній та гібридних форм пшени-
ці озимої світового генофонду у складі міжнародних розсадників 
1-8 WWEERYT і 8-15 FAWWON. Виявлено закономірність розповсю-
дження генотипів пшениці озимої за скоростиглістю по окремих кра-
їнах Північної півкулі.

Ключові слова: скоростиглість, вихідний матеріал, пшениця 
озима.

Селекційні установи України постійно оновлюють сорти-
мент зернових культур, зокрема пшениці озимої м’якої, створю-
ючи нові сорти, адаптовані до мінливих погодно-кліматичних 
чинників конкретного регіону. Тому сучасний рівень селекції 
вимагає постійного пошуку та створення вихідного матеріа-
лу з використанням еколого-географічно віддалених зразків 
для успішного виконання селекційних програм. З огляду на це 
важливою є оцінка сортів, ліній та гібридних форм пшениці 
озимої світового генофонду у складі розсадників селекційних 
центрів CIMMYT за основними біологічними ознаками, зокре-
ма за тривалістю вегетаційного періоду.

Останніми роками помітно посилився розмах варіювання 
погодно-кліматичних умов України з тенденцією до потепління 
клімату та посилення його аридності. Найбільш «потеплілими» 
виявилися зимові місяці січень та лютий. Крім того, спосте-
рігається поступове підвищення температури влітку, коли по-
мітно збільшується повторюваність та тривалість дії високих 
температур повітря (вище 25°С, іноді навіть до 35°С). Часом 
погодні умови Лісостепу відповідають умовам південного Сте-
пу. Підвищення температури повітря призвело до змін при-
родних процесів та тривалості сезонів року, а відтак і періоду 
вегетації сільськогосподарських культур, а також у розвитку 
шкідників та хвороб [1]. Перед селекціонерами постало завдан-
ня знайти шляхи стабілізації виробництва продукції основних 
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сільськогосподарських культур, в тому числі й зерна пшени-
ці озимої. Ця культура серед зернових колосових вирізняється 
найбільш високою потенційною продуктивністю [2]. На думку 
багатьох учених, для забезпечення стабільної продуктивності 
в мінливих умовах довкілля одним із головних напрямків су-
часної селекції є створення сортів з підвищеним адаптивним 
потенціалом [3-5]. Здатність сортів пшениці озимої давати ста-
більно високі врожаї в широкому діапазоні екологічних умов 
високо ціниться селекціонерами та виробниками. Це екологіч-
но пластичні, або так звані адаптивні сорти [6].

Стійкість до дії біотичних та абіотичних стресорів нале-
жить до найбільш дефіцитних категорій у генотипній мінли-
вості культурних видів рослин. Але між екологічною стійкістю 
і потенційною врожайністю існує негативна кореляція, зумов-
лена обмеженістю біоенергетичного ресурсу рослин [7]. Тому 
виникає необхідність пошуку таких механізмів стійкості, що 
забезпечували б не лише високу життєздатність рослин у не-
сприятливих умовах, але й сприяли б мінімальним витратам 
первинних асимілятів на реалізацію потенційної продуктив-
ності. З огляду на біоенергетичні особливості формування у 
рослин стійкості або толерантності, особливо важливим є фор-
мування у новостворених сортів та ліній пшениці озимої стій-
кості до негативних явищ за рахунок механізмів уникнення 
дії стресора. На думку деяких учених, якщо й не може бути 
єдиного механізму толерантності проти всіх видів екологічних 
стресорів, але один чи декілька механізмів стійкості можуть 
захистити рослину від дії декількох чи більшості несприятли-
вих зовнішніх чинників [8]. Одним з таких механізмів у пше-
ниці озимої є тривалість вегетаційного періоду. 

Скоростиглість – важлива біологічна ознака сорту, що 
впливає на врожайність, а також є невід’ємною частиною 
адаптивного комплексу [9], обумовлюючи пристосованість 
рослин до певних умов вирощування. Відмінності за триваліс-
тю періоду сходи-колосіння мають прямий вплив на можли-
вість рослин певних генотипів уникати ураження хворобами, 
шкідниками або впливу посухи [10]. Тому проблема скорости-
глості пшениці озимої дуже актуальна.
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В умовах центрального Лісостепу України почастішали 
роки, коли під час дозрівання озимої пшениці опадів буває 
вкрай недостатньо, тому у кращому положенні виявляють-
ся ранньостиглі форми. Але занадто ранньостиглі, які мають 
скорочений період вегетації, також не перспективні, тому що 
не досягають урожайності середньостиглих [11]. У посушли-
вих умовах перевага частіше надається середньостиглим фор-
мам, в яких зерно наливається краще і має високі технологічні 
властивості, зернівка велика і добре виповнена [12]. 

Оцінки інтродукованих еколого-географічно віддалених 
сортозразків пшениці озимої м’якої, що надходили в Миро-
нівський інститут пшениці із міжнародного селекційного 
центру CIMMYT (Туреччина) згідно з міжнародними науко-
вими угодами, проводили у польових умовах інтродукційно-
карантинного розсадника інституту впродовж 1998-2008 рр. 
Сівба, спостереження та фенологічні обліки велися відповід-
но до методичних вказівок ВІР [13] в умовах типового агро-
фону центрального Лісостепу України, попередник – чорний 
пар. Одержаний зарубіжний насіннєвий матеріал після каран-
тинного догляду висівали в ручний спосіб у полі розсадника в 
оптимальні, частину – у пізні строки. Ділянки трьохрядкові, 
завдовжки 1 м, повторність трикратна. Скоростиглість оціню-
вали методом порівняння дат колосіння досліджуваних зраз-
ків та стандартів – ранньостиглого Миронівська ранньостигла 
і середньостиглого Миронівська 65.

До Миронівського інституту пшениці впродовж 1998-
2008 рр. надходили зразки озимої пшениці різного еколого-
географічного походження (з країн Європи 446 зразків; країн 
Азії – 200; Північної Америки – 321) із міжнародних розсадни-
ків: з 1-го по 8-й – Winter Wheat East European Regional Yield 
Trial (1-8 WWEERYT); з 8-го по 15-й – Facultative and Winter 
Wheat Observation Nursery (8-15 FAWWON). За результата-
ми вивчення і оцінок слід відмітити, що серед європейських 
зразків (рис. 1) ранньо- та середньо-ранньостиглі походять
переважно із Румунії, Болгарії, Молдови, України (СГІ), 
середньо-пізньо- та пізньостиглі – із Польщі, Чехії, Франції, 
Литви.
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Рис.1. Оцінка на скоростиглість зразків пшениці озимої європейських країн 
у складі розсадників 1-8 WWEERYT, 8-15 FAWWON (МІП, 1998-2008 рр.)

У цілому ж, в усіх перелічених країнах Європи великий 
відсоток складають середньо-ранньо- та середньостиглі зраз-
ки (див. рис. 1). Серед зразків пшениці озимої миронівської 
селекції, що передані до досліджуваних розсадників, перева-
жають середньостиглі та середньо-пізньостиглі форми.

Оцінюючи азійські зразки на скоростиглість (рис. 2), від-
мічаємо у них загальну тенденцію до скорочення вегетаційно-
го періоду.

Так, практично всі зразки із Китаю є ранньостиглими. 
Ранньо- та середньо-ранньостиглі складають значний відсоток 
серед зразків походженням із Казахстану, Узбекистану, Кир-
гизії, Ірану, причому серед зразків пшениці озимої із Казах-
стану відмічено широкий розмах варіювання цієї ознаки: від 
ранньостиглих (33,3%) до пізньостиглих (7,1%). Серед зразків 
Узбекистану, Киргизії, Ірану значна кількість середньостиглих: 
35,7%, 35,3%, 25,0% відповідно. Серед зразків, що походять із 
Туркменістану, Вірменії, Туреччини, відмічено деяку перевагу 
у кількості середньостиглих над ранньостиглими. Взагалі, пе-
реважна більшість зразків пшениці озимої із відмічених азій-
ських країн є середньо-ранньо- та середньостиглими.
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Рис.2. Оцінка на скоростиглість зразків пшениці озимої азійських країн у 
складі розсадників 1-8 WWEERYT, 8-15 FAWWON (МІП, 1998-2008 рр.)

Оцінюючи на скоростиглість зразки пшениці озимої із 
окремих штатів США (рис. 3), відмічаємо таку саму загальну 
тенденцію до скорочення вегетаційного періоду, тобто перева-
жають ранньо- та середньо-ранньостиглі форми. Лише серед 
зразків із штату Орегон значний відсоток є середньо-пізньо- 
та пізньостиглими формами. Серед зразків із решти штатів 
пізньостиглих не відмічено. У мексиканських зразків озимої 
пшениці відмічено значний розмах у тривалості вегетаційного 
періоду: від ранньо- до середньо-пізньостиглих. Причому кіль-
кість їх зростає відповідно до середньо-пізньостиглих, яких 
понад 50%. Це можна пояснити особливостями кліматичних 
умов Мексики як високогірної та морської держави.

Отже, оцінюючи на скоростиглість сучасні сорти, лінії 
та складні гібридні форми пшениці озимої, що походять із 
різних регіонів Північної півкулі, відмічаємо переважання 
середньо-ранньо- та середньостиглих зразків з незначними 
відхиленнями по окремих країнах у бік ранньо- (Китай) та 
пізньостиглих (Литва, Польща, Чехія, Франція, штат Орегон 
США та Мексика).
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Рис.3. Оцінка на скоростиглість зразків пшениці озимої із США та Мексики 
у складі розсадників 1-8 WWEERYT, 8-15 FAWWON (МІП, 1998-2008 рр.)

На основі оцінки зразків пшениці озимої світового гено-
фонду на скоростиглість та аналізу зміни кліматичних умов 
на території Лісостепу України можна зробити висновок, що 
найбільш перспективною в Миронівському інституті пше-
ниці буде селекція на створення середньо-ранньо- та серед-
ньостиглих сортів. Саме в цьому напрямку успішно ведеться 
селекційна робота. Так, із 28 сортів миронівської селекції, що 
внесені до Держреєстру України упродовж 2000-2008 рр., піз-
ньостиглим є лише сорт Мирхад, середньопізнім – сорт Пивна, 
решта – середньостиглі (Миронівська 65, Миронівська 66, Ми-
ронівська 67, Крижинка, Веста, Сніжана, Добірна, Володарка, 
Фаворитка, Деметра, Богдана, Зимоярка, Ласуня, Снігур-
ка, Хуртовина, Волошкова, Калинова, Колос Миронівщини), 
середньо-ранньостиглі (Подолянка, Ремеслівна, Переяславка, 
Смуглянка, Золотоколоса) та ранньостиглі (Миронівська ран-
ньостигла, Колумбія, Веснянка) [14].

Висновки. Оцінка за тривалістю вегетаційного періо-
ду еколого-географічно віддалених зразків пшениці озимої 
світового генофонду у складі міжнародних розсадників 1-8 
WWEERYT та 8-15 FAWWON показала, що в селекції нових 
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високопродуктивних сортів селекціонери країн Європи, Азії, 
США і Мексики ідуть шляхом створення переважно середньо-
ранньо- та середньостиглих сортів (Європа) та ранньо- і 
середньо-ранньостиглих (країни Азії, США, Мексика).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ УПРОЧНЕННОГО 
СЛОЯ ВАЛОВ, ОБКАТАННЫХ РОЛИКАМИ
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У статті наведено результати електронно-графічних досліджень 
мікроструктури валів і механічних властивостей після зміцнення їх 
поверхневим пластичним деформуванням за допомогою обкатування 
роликами. Описано механізм виникнення дислокаційних осередків у 
структурі зерен за рахунок щільності дислокацій після обкатування.

Ключевые слова: поверхневе пластичесне деформування, 
обкатування, ролик, електронно-графічне дослідження, щільність 
дислокацій, мікроструктура.

Постановка задачи исследований. Проблема повышения 
сопротивлению контактному смятию, контактной прочности, 
износостойкости, которые являются наиболее важными харак-
теристиками, определяющими надежность и долговечность де-
талей машин и механизмов, становится все более актуальной, 
так как постоянно возрастает интенсивность работы обору-
дования. Продолжение срока эксплуатации деталей наиболее 
экономично можно получить за счет улучшения свойств их по-
верхностного слоя. Управление свойствами поверхности можно 
осуществлять за счет изменения структуры металла поверх-
ностного слоя, а также его физико-механических свойств [1].

Поэтому ставится задача исследования микроструктуры в 
поверхностном слое, после упрочнения их пластическим де-
формированием с помощью обкатывания роликами.

Результаты исследований. Влияние режимов обкатывания 
роликами на изменение микроструктуры обрабатываемых 
металлов (валов из стали 40 после нормализации, имеющей 
перлитно-ферритную структуру) исследовано при обкатывании 
цилиндрическими роликами малого диаметра и торообраз-
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ными роликами. На девяти образцах с различной степенью
деформации (табл.1) измерялась микротвердость структурных 
составляющих в поперечном сечении обкатанного вала [2].

Таблица 1
Микротвердость образцов из стали 40, 
обкатанных роликами с усилием 50 кН

Расстояние 
среднего 
сечения от 
поверхности 
вала, мм

Форма 
ролика

Dp, 
мм

rp, 
мм

φср.*, 
град

5HV·10-1,
МПа

5
5

HV
HV

∆ ,

%

Hμ·10-1, 

МПа

 H
H

∆
,

%

1 0,42 Тор 105 10 13 232 135 105/140 123/100

2 2,59 208 121 90/136 106/100

3 4,49 190 110 85/140 100/100

4 7,72 183 106 85/138 100/100

5 16,42 172 100 85/140 100/100

6 0,36 100 3 216 127 85/140 100/100

7 16,27 170 100 85/136 100/100

8 0,21
Цилиндр 

lp = 25 мм
5 7 278 162 119/180 140/128

9 16,25 170 100 85/136 100/100

Примечание. Перед чертой приведены значения для феррита, после черты – для перлита, 
при нагрузке 0,40 Н.
* φср. – средний угол вдавливания ролика, φср. = (φa + φb) / 2, где φa, φb – углы вдавливания 
ролика соответственно в осевом и поперечном сечениях обкатываемого вала.

Образцы 1-7 вырезаны на различных расстояниях от по-
верхности из вала, обкатанного торообразными роликами с ра-
диусами профиля 10 и 100 мм, остальные – с поверхности вала, 
обкатанного игольчатым роликом. Замеры микротвердости 
показали небольшие изменения твердости феррита и лишь у 
наиболее деформированного образца 8 заметно повысилась 
твердость перлитных зерен. Дополнительные замеры твердос-
ти по Виккерсу (при нагрузке 50 Н) на этих образцах подтвер-
дили характер изменения твердости. Опыты показали, что при 
обкатывании в первую очередь упрочняются границы зерен.

Микроструктура образцов, изготовленных из различных 
валов, до поверхностного наклепа была одинаковой. Она со-
стояла из перлитных зерен, окруженных доэвтектоидным 
ферритом (рис.1, а). После обкатывания пятимиллиметровым 
роликом ферритные и перлитные зерна значительно вытянуты 
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в направлении качения ролика вследствие большой кривизны 
ролика в плоскости его качения и наличия большой силы тре-
ния ролика о неподвижный стальной сепаратор (рис.1, б).

 
а б

Рис.1. Микроструктура образцов, 9 (а) и 8 (б) из нормализованной 
стали 40 (х300) (номера образцов в табл.1)

Электронно-микроскопические исследования, проведенные 
с помощью микроскопа УЭМВ-100К на тонких фольгах (окон-
чательное утонение пластин до толщины, прозрачной для 
электронов, проводили по методике, описанной в работе [3]), 
приготовленных из образцов, вырезанных на разных расстояниях 
от поверхности (см. табл.1) и утоненных до толщины, прозрачной 
для электронов, по методике, описанной в работе [4], показали, 
что перлит имеет вид чередующихся темных полос цементита и 
более светлого феррита (рис.2). Пластины цементита в образцах 
4 и 5, наиболее удаленных от поверхности, в основном прямые, 
среднее расстояние между ними составляет 0,30-0,35 мкм. Изгиб 
и разрыв цементитных пластин происходит у границ субзерен. 
Ферритные пластины перлита не содержат дислокаций, лишь 
на отдельных участках наблюдаются единичные дислокации 
на поверхности раздела феррит-цементит. Ферритные зерна 
в этих же образцах ограничены плоскими прямыми граница-
ми. Внутри зерен присутствует трехмерная сетка дислокаций 
невысокой плотности (рис.2, а). Эта микроструктура возникла 
при нормализации исходного металла, хотя в образце 4 на глу-
бине 7,7 мм обнаружен уже некоторый прирост твердости.
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При рассмотрении микроструктуры слоев, расположен-
ных ближе к поверхности, необходимо отметить возрастание
плотности дислокаций в феррите. В образце 2 сетка дислокаций 
располагается по всему объему ферритных прослоек перлита. Та-
кие участки встречаются и в образце 3 (рис.2, б), хотя в большин-
стве случаев обнаруживается определенный контраст (стрелки). 
Внутри ферритных зерен в образце 2 начинает формироваться 
ячеистая структура, состоящая из стенок с высокой плотностью 
дислокаций, окружающих области, сравнительно свободные от 
дислокаций. Плотность дефектов в избыточном феррите пример-
но на порядок выше, чем в феррите эвтектоида (перлита).

Микроструктура образца 1, наиболее близко расположен-
ного к поверхности, показана на рис.2, в, г. Количество дефек-
тов в феррите возросло, а изменений в строении цементитных 
пластин не обнаружено. В ферритных пластинках перлита 
(рис.2, г) плотность дислокаций по-прежнему меньше, чем в 
избыточном феррите и не наблюдается признаков ячеистой 
структуры. В зернах феррита, (рис.2, в) сформировалась четко 
выраженная ячеистая структура со значительными разориен-
тировками по границам ячеек, о чем свидетельствует появле-
ние азимутального размытия рефлексов на электронограммах, 
полученных с этих участков.

Сталь образца 8, вырезанного из вала, обкатанного 
игольчатым роликом, подверглась наибольшей деформации, о 
чем можно судить по данным твердости, σ0,2, σВ вытянутости 
зерен (см. рис.2, б). На электронных микрофотографиях микро-
структуры наблюдается изгиб цементитных пластин. Отно-
сительно редко видны их разрыв и образование вытянутых 
областей, длиной 1,5 мкм, ограниченных изогнутыми пластин-
ками и скоплениями дислокаций (рис.2, д). В местах разрыва 
цементитных пластин наблюдаются скопления дислокаций. В 
зернах избыточного феррита (рис.2, е) видна хорошо разви-
тая субструктура, причем средний размер ячеек составляет 
6,4 мкм в сравнении с 0,7 мкм в образце 1. При этом границы 
ячеек образованы более сложными и плотными переплетения-
ми дислокаций, создающими значительные резориентировки. 
На девяти образцах с различной степенью деформации изме-
рена микротвердость структурных составляющих в попере-
чном сечении обкатанных валов, приведенная в табл.1.
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Рис.2. Микроэлектроннографическая структура образцов, вырезанного
с поверхности вала (нормализованная сталь 40), обкатанного торообразным

и игольчатым роликами (электронный микроскоп, тонкая фольга):
а – избыточный феррит, х35000 (образец №4); б – перлит, х25000

(образец №3); в – избыточный феррит, х35000 (образец №1);
г – перлит, х35000 (образец №1); д – перлит, х15000 (образец №8);
е – избыточный феррит, х20000 (образец №8); ж – феррит, х18000

(образец №2); з – перлит, х20000 (образец №2) (номера образцов в табл.1)
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Исследование механических свойств и микроструктуры 
образцов, вырезанных из различных по глубине сечений вала, 
показало, что обкатывание валов с усилием 50,0 кН приводит 
к наклепу поверхностных слоев на глубину порядка 8 мм при 
торообразной форме роликов и на глубину 3-6 мм при цилин-
дрической форме последних, имеющих линейный контакт с 
деталью.

Из двух структурных составляющих стали феррита и 
перлита первым воспринимает пластическую деформа-
цию более мягкий феррит. Это приводит к формированию 
в зернах избыточного феррита ячеистой структуры, в кото-
рой плотность дислокаций и микроразориентировки по зер-
ну возрастают по мере приближения к поверхности вала. 
В феррите эвтектоида плотность дислокаций значительно 
меньше, чем в зернах избыточного феррита, и не возникает 
ячеистой структуры. Это объясняется затруднением прохож-
дения пластической деформации в узких прослойках ферри-
та, окруженных значительно более твердым цементитом. При 
этом плоскости легкого скольжения в феррите находятся под 
большим углом к пластинам цементита, что вытекает из ори-
ентационного соотношения этих двух фаз. Возникновение 
дислокаций в ферритных прослойках перлита происходит 
у поверхности раздела феррит-цементит, что согласуется с 
выводом о том, что основным источником дислокаций явля-
ются границы [5].

При относительно небольших деформациях, которые до-
стигались при обкатывании поверхности вала роликом то-
рообразного профиля, не найдено признаков деформации 
цементитных пластин, по крайней мере их форма не изменя-
ется. Контраст внутри цементитных пластин, обнаруженный 
при исследовании ряда образцов, не удается однозначно тол-
ковать как дефекты кристаллического строения, подобные 
тем, которые обнаружены другими исследователями в 
экстрагированном цементите. Такой контраст в двухфазной 
фольге может быть связан с проекцией накладывающихся
решеток цементита и феррита.
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При обкатывании вала игольчатым роликом достигает-
ся больший поверхностный наклеп, чем при обкатывании 
торообразным роликом. Такая деформация приводит к 
вытягиванию перлитных зерен, особенно тех, у которых 
пластины расположены под небольшим углом к направлению 
деформации. Изгиб, а иногда и дробление цементита, очевидно, 
происходит на участках, в которых полосы скольжения ферри-
та располагаются поперек цементитных пластин. Аналогичная 
структура присуща перлиту после больших степеней деформа-
ции, например, при волочении проволоки. Даже при наибо-
лее интенсивном поверхностном наклепе, после обкатывания 
игольчатым роликом, обнаружено сравнительно немного
областей, где происходило разрушение цементитных пластин.

Как показали электронно-графические исследования, 
упрочнение поверхностных слоев при обкатывании валов ро-
ликом в основном связано с возникновением дислокационных 
ячеек в структуре зерен избыточного феррита. Меньшую 
деформацию испытывают ферритные пластины перли-
та. Деформации цементитных пластин при обкатывании 
торообразными роликами не обнаружено.

Рис.3. Процесс шелушения поверхности при обкатывании роликом
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Увеличение степени наклепа при обкатывании игольчатым 
роликом проявляется в большей плотности дислокаций и 
уменьшении размера ячеек в субструктуре ферритных зерен, 
а также в более густой сетке дислокаций в ферритных плас-
тинах перлита. В отдельных районах происходит изгиб и раз-
лом цементитных пластин, что свидетельствует о предельной 
степени пластической деформации поверхностного слоя. Это 
подтверждается началом шелушения поверхности (см. рис.3), 
обкатанной пятимиллиметровым роликом.

Выводы. Как показало электронно-графическое иссле-
дование, упрочнение поверхностных слоев при обкатывании 
валов роликом в основном связано с возникновением 
дислокационных ячеек в структуре зерен избыточного ферри-
та. Меньшую деформацию испытывают ферритные пластины 
перлита. Деформации цементитных пластин при обкатывании 
торообразными роликами не обнаружено.

Увеличение степени наклепа при обкатывании игольчатым 
роликом проявляется в большей плотности дислокаций и 
уменьшении размера ячеек в субструктуре ферритных зерен, 
а также в более густой сетке дислокаций в ферритных плас-
тинах перлита. В отдельных участках происходит изгиб и раз-
лом цементитных пластин, что свидетельствует о предельной 
степени пластической деформации поверхностного слоя. Это 
подтверждается началом шелушения поверхности, обкатан-
ной пятимиллиметровым роликом.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ 
ЗМІН НАРОБІТКУ КОМБАЙНІВ ВІД 

СТРОКІВ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

К.М. Думенко, кандидат технічних наук, доцент,
Миколаївський державний аграрний університет

У статті отримано композиційний закон розподілення груп ком-
байнів, який відображує сумарний результат вкладу кожного з них у 
величину наробітку. Такий підхід дає можливість порівнювати роботу 
машин в ідентичних умовах експлуатації при однаковій врожайності, 
впливу кліматичних факторів.

Ключові слова: відмови, навколишнє середовище, підсистема, 
середній наробіток вікових комбайнів.

Постановка проблеми. Основою виникнення і форму-
вання відмов в тому числі і сільськогосподарської техніки, до 
якої належать зернозбиральні комбайни, є вплив зовнішніх і 
внутрішніх факторів середовища, в якому працюють маши-
ни. Насамперед це силові фактори циркулюючих в механізмах 
потужностей, обумовлених технологічними процесами, що ви-
конують окремі підсистеми комбайнів. Суттєвий вклад у фор-
мування відмов вносять зовнішні фактори навколишнього 
середовища, такі як температура, вологість, запиленість, хі-
мічний вплив тощо. Фактором потенційної енергії руйнуван-
ня слід вважати енергетичну неврівноваженість структурної 
будови матеріалу, з якого виготовлюються деталі. Особливо це 
стосується різних видів дефектів в структурі матеріалу, вклю-
чень макро- і мікротріщин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на не-
достатній рівень технологій виробництва і якості застосову-
ваних матеріалів, які знижують надійність машин, сприяють 
розвитку зношувальних, втомлюючих, корозійних та інших 
процесів, що розширюють період збільшення інтенсивнос-
ті відмов [1-4]. Фактично, існуюча зернозбиральна техніка в 
більшості працює при поступовому зниженні рівня надійності 
основних підсистем, що забезпечують технологічний процес 
збору врожаю.
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Метою роботи є дослідження статистичного аналізу ди-
наміки змін наробітку комбайнів від строків їх експлуатації 
для ефективного проведення польових робіт із збору врожаю 
в короткі терміни жнив.

Результати досліджень. Під дією вказаних факторів 
впливу формуються відмови в роботі машин і чим машини 
складніші, такі як зернозбиральні комбайни, тим буде інтен-
сивніше проявлення відмов, якщо не передбачено спеціальні 
конструктивно-технологічні заходи щодо їх недопущення, сво-
єчасної діагностики і усунення.

Відмови в процесі експлуатації комбайнів можуть форму-
ватися по-різному. Ті, що розтягнуті в часі і пов’язані зі зно-
шенням, корозією чи втомленістю, приводять до поступової 
втрати роботоздатності деталей і вузлів (підсистем) машин. 
Навпаки, раптові відмови проявляються непередбачено і, 
як правило, представляють собою результат різних переван-
тажень в системах внаслідок забивань, зміщень деталей, по-
падання сторонніх предметів, досягнення критичних циклів 
навантажень тощо.

Стосовно зернозбиральних машин, то в їх роботі спостері-
гаються як поступові, так і раптові відмови, що можуть бути 
обумовлені невдалим конструюванням, низькою культурою 
технологій виробництва і недбалим ставленням до експлуата-
ції машин.

Таким чином, загальний потік відмов зернозбиральних 
комбайнів можна розділити і класифікувати по різним підсис-
темам машин залежно від формування поступових чи рапто-
вих їх видів, конструктивних, виробничих чи експлуатаційних 
причин.

Дослідження стану зернозбиральних комбайнів проведе-
но на розповсюджених комбайнах радянського виробництва 
ДОН-1500 і вітчизняного його аналогу Славутич КЗС-9. Незва-
жаючи на те, що в Україні представлена і працює достатньо 
широка гама зернозбиральної техніки, вибір для досліджень 
вказаних машин обумовлений тим, що вони як ніякі інші 
представляють традиції конструкторських рішень і технологій 
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виробництва притаманних вітчизняному машинобудуванню і 
направлені на перспективу його розвитку.

Попередніми дослідженнями [1] встановлено, що відмо-
ви по основним підсистемам комбайнів ДОН-1500 розподіля-
ються таким чином: жатка – 22; молотарка – 21; подрібнювач 
(копнувач) – 5; двигун – 11; трансмісія – 7; привід – 17; гідро-
система – 15; електрообладнання – 2%.

У деякій мірі дані, яких не вистачає, розподілення відмов 
за основними підсистемам, що формують його технологічне 
призначення наведено в досліджені [2]. Однак і в одному, і в 
другому випадку до загальної кількості відмов молотарки уві-
йшли відмови із суміжних технологічному процесу підсистем 
клавішного соломотрясу, грохоту елеватора, решітного стану 
бункера з вивантажувальним пристроєм, що викликає необ-
хідність проведення додаткових досліджень. Більш того, для 
встановлення основних показників надійності в умовах змі-
ни технічного стану машин необхідним є виявлення не тільки 
абсолютних значень кількості відмов за одиницю наробіт-
ку машини (λ – характеристику). Дослідження і збір статис-
тичного матеріалу проводилися здебільшого в господарствах 
Київської, Житомирської і Черкаської областей. Під контроль 
було взято 23 комбайни ДОН-1500 різних строків попередньої 
експлуатації: від нових, які тільки введені в роботу, до тих, на-
працювання яких складає до чотирьох років.

Дослідження орієнтовано на забезпечення надійності ТО 
комбайнів, тобто деталей, що безпосередньо працюють в кон-
такті з середовищем і втрачають свою роботоздатність під 
дією цього середовища. Тому більш важливою характеристи-
кою надійності машин є наробіток в тоннах зібраного зерна. 
Для трансмісій і механізмів приводу додатковою характерис-
тикою напрацювань можуть вступати мото-години роботи ма-
шин, в тому числі і при холостих режимах.

На наробіток в тоннах зібраного зерна впливає: інтенсив-
ність експлуатації комбайнів; врожайність; надійність (кіль-
кість, характер відмов, час відновлення).

Дані про вік комбайнів і їх наробітки за роками експлуата-
ції в експерименті зведено до табл.1.
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Таблиця 1
Статистичні дані напрацювань дослідних 

комбайнів ДОН-1500 (т)

Послідовний 
номер 

комбайна

Строк 
попередньої 
експлуатації 

(вік комбайну)

Роки експлуатації Сумарний 
наробіток, 

Qі2006 2007 2008 2009 2010

1 3 690 1150 345 1010 691 3886

2 1 697 690 345 595 810 3137

3 2 621 759 759 1111 622 3872

4 0 729 730 423 910 425 3217

5 3 860 470 210 1150 470 3110

6 2 231 760 380 759 891 3021

7 1 565 810 345 699 345 2764

8 2 1447 890 618 631 1440 5026

9 0 1035 425 190 620 310 2580

10 3 1011 1150 1315 1010 690 5176

11 1 210 345 810 690 692 2747

12 0 730 195 1180 425 625 3155

13 2 1443 1265 517 891 1440 5556

14 3 1010 470 485 690 473 3128

15 1 1010 1150 1158 1010 565 4893

16 2 380 1110 625 895 1265 4275

17 0 621 730 508 195 729 2783

18 3 1130 689 1010 810 345 3395

19 3 470 1010 565 485 1010 3540

20 0 190 910 423 725 733 2981

21 2 383 391 513 627 762 2576

22 3 1013 693 565 810 1150 3931

23 1 1158 691 810 699 1315 4664

Усього 33 роки 17484 17423 14099 16847 17688

Із даних таблиці видно, що наробітки як по машинах, так 
і по роках їх експлуатації розподілені з великою розбіжністю, 
що відображує нестабільність реальних умов експлуатації і тех-
нічного стану машин. Найменша величина наробітку складає
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Qmin = 190 т, а найбільша досягає Qmax = 1443 т на рік. Тобто 
варіаційний розмах досягає значної величини

ΔQ = Qmax – Qmin = 1443 – 190 = 1253 т.
Наробітки по номерах комбайнів (строках їх експлуатації) 

можуть дати інформацію про вплив старіння техніки на зміну 
показників їх надійності і робото здатність машин.

Комбайни різних строків експлуатації працювали в усе-
реднено ідентичних умовах урожайності і впливу кліматичних 
факторів в конкретні роки збору врожаю. Тому представляєть-
ся можливість виявити вплив віку комбайнів на їх наробіток.

Сумарний наробіток комбайнів представлено останнім 
стовбцем табл.1. З табл.1 також видно, що нових комбайнів 
досліджувалося у кількості 5 шт., тих, що попередньо відпра-
цювали один рік було також 5, дворічних – 6 і трирічних – 7 шт. 
Дані сумарних наробіток цих комбайнів, їх середні значення, 
середньоквадратичні відхилення від середніх і коефіцієнти 
варіацій представлені в табл.2.

Таблиця 2
Статистичні характеристики роботи дослідних комбайнів

Вік 
комбайну, 
роки

Кількість 
комбайнів

Сумарний 
наробіток,

QΣ, T

Середній 
наробіток,

Qi, T

Середнє 
квадратичне 
відхилення 
наробітку,

QQ, T

Коефіцієнт 
варіації,

γi

0 5 14716 2943 747 0,25

1 5 18205 3641 942 0,26

2 6 24326 4054 1044 0,26

3 7 26166 3738 660 0,18

На підставі отриманих значень середній наробіток груп 
комбайнів за роками їх експлуатації побудована відповідна 
гістограма (рис.1).

З гістограми видно, що максимальний середній наробі-
ток мають комбайни другого року експлуатації. Пояснити це 
можна загально відомим фактом підвищення рівня надійності 
техніки при завершенні начального періоду припрацювань. 
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Особливо це стосується складних машин, які мають велику 
кількість деталей. У період припрацювання проявляються 
можливі скриті дефекти матеріалу і технологій виготовлення 
деталей. Тому на початку експлуатації інтенсивність відмов 
підвищена, що і зменшує показник середньої наробітки. Най-
більша середня наробітка досягається на другому році екс-
плуатації машин уже при стабілізації стану техніки і умов її 
експлуатації.

Рис.1. Гістограма розподілення середнього наробітку вікових комбайнів

Зміна середніх наробіток по рокам експлуатації груп ком-
байнів графічно представлена на рис.2. де вказані і середні 
квадратичні відхилення на початку експлуатації і в кінці до-
слідного періоду дещо менше ніж в середині, але в загально-
му змінюються несуттєво. Очевидно такий характер розподілу 
випадкової величини якою є наробіток комбайнів по рокам 
експлуатації і визначає величини коефіцієнтів варіації при-
ведених в табл.2. Вони показують достатньо щільне розпо-
ділення наробітку по групам комбайнів навколо їх середніх 
значень. Величини коефіцієнтів варіації не перебільшують 
γ ≤ 0,3, що згідно [3] дає підстави прийняти нормальний
(Гауса) закон розподілу для груп комбайнів.
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Рис.2. Зміна наробітку комбайнів від строку їх експлуатації

Висновки: отриманий закон розподілення є композицій-
ним для груп декількох комбайнів і відображує сумарний ре-
зультат вкладу кожного з них у величину наробітку.

Представляє науковий інтерес виявлення змін наробітку 
комбайнів не тільки по мірі їх старіння але і в вікових групах 
протягом того чи іншого року експлуатації. Такий підхід дає 
можливість порівнювати роботу машин в ідентичних умовах 
експлуатації при однаковій врожайності, впливу кліматичних 
факторів.
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Для аналізу процесу розповсюдження вібрації у нелінійних дисипа-
тивних стрижнях скінченої довжини запропоновано використовувати 
модифікований метод гармонічної лінеаризації. Останній відрізняєть-
ся від звичайного/традиційного методу гармонічної лінеаризації наяв-
ністю додаткового усереднення вподовж просторової координати.

Ключові слова: вібрації, лінеаризація, нелінійні дисипативні 
стрижні.

Постановка проблеми. У багатьох процесах, пов’язаних 
зі взаємодією робочих органів сільськогосподарських машин 
вібраційної дії та оброблюваних матеріалів, середовищ (на-
приклад ґрунтів), виникає необхідність визначення: а) осно-
вних закономірностей розповсюдження вібрації; б) механічних 
властивостей оброблюваних матеріалів / середовищ. Останні 
мають суттєвий вплив на умови руйнування цих матеріалів 
та середовищ. Зазвичай, для ідентифікації основних механіч-
них властивостей оброблюваних матеріалів (середовищ) засто-
совують зразки (останніх) скінченних розмірів (т. з. стрижні). 
Вивчають вільні або вимушені коливання таких зразків. Осо-
бливо важливими є дослідження у цьому напрямку, які про-
водять у зразках матеріалів, що мають нелінійні пружні та 
дисипативні властивості (наприклад у пластичних ґрунтах 
сільськогосподарського призначення). Виникає проблема й 
з обранням методу дослідження таких процесів у нелінійних 
дисипативних середовищах (стрижнях скінченної довжини).

Аналіз публікацій по темі дослідження. Задача про по-
здовжні коливання пружно-пластичних стрижнів під дією гар-
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монічного розподіленого навантаження розглядалася у роботі 
[3]. Аналізувався випадок, коли крива навантаження матеріа-
лу є кубічною параболою. При побудові наближеного розв’язку 
припускали, що рух стрижня буде, практично, гармонічним. 
Форма коливного стрижня розшукувалася у виді розкладу за 
формулами вільних пружних коливань. Наведено результати 
розрахунку амплітудно-частотної характеристики у частотній 
області, яка охоплює всього при резонансних піки. Показано, 
що роль вищих форм пружних коливань при розрахунку пер-
шого резонансу дуже мала. Зазначено значні обчислювальні 
труднощі розв’язку рівнянь методом Гальоркіна.

У даній роботі буде застосовано метод гармонічної лі-
неаризації, який є одним з найбільш простих і ефективних 
наближених методів теорії нелінійних коливань і широко за-
стосовується у теорії автоматичного регулювання [2], теорії
віброзахисту [7] та ін.

Мета роботи полягає у встановленні основних закономір-
ностей процесу розповсюдження вібрації у нелінійних дис-
ипативних стрижнях скінченної довжини, які виступають у 
якості робочих моделей оброблюваних середовищ/матеріалів, 
що взаємодіють з джерелом вібрації.

Виклад основного змісту дослідження. Розглянемо по-
здовжні коливання в однорідному стрижні скінченної довжи-
ни L у напрямку його вісі ОХ (O ≤ X ≤ L).

Рівняння динаміки стрижня має вид:

 Q m u′ − ⋅ =0Q m u− ⋅ =&& , (1)

де Q – розтягуючи сила у перерізі з координатою х,
Q m u− ⋅ =&&  – переміщення цього перерізу вподовж вісі х,

m – маса одиниці довжини стрижня, точкою позначається 
диференціювання по часу t, а штихом – по просторовій коор-
динаті х.

Вважаємо, що деформація у стрижні мала, тому для неї є 
справедливим вираз:

 u′= . (2)
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У подальшому вважатимемо, що визначальне рівняння 
має вид:

 ( , )Q Q= & . (3)

Як і у методі гармонічної лінеаризації, нелінійне рівняння 
(3) апроксимуємо лінійним:

 
( , ) hQ q≈ +& & , (4)

де q та h – коефіцієнти лінеаризації,

 2

,
0

( , ) min
x x T

q h
x

hQ q dtdx
+∆  − − =  ∫ ∫ & & . (5)

При гармонічній зміні ε за законом:

 [ ]( )cos ( )a x t x= − , (6)

де ω – кутова (циклічна) частота коливань,1/с.
Реалізуючи вимогу (5) та вважаючи, що q та h несуттєво 

змінюються на інтервалі усереднення ∆х, матимемо:

 
2 * 2 *

2 2

( ) ( )
, ,

x x x x

x x
x x x x

x x

a q a dx a h a dx
q h

a dx a dx

+∆ +∆

+∆ +∆= =
∫ ∫

∫ ∫
 (7)

де q* та h* - відомі коефіцієнти лінеаризації:

 2
*

0
2

*

0

1 ( cos sin ) cos ,

1 ( cos sin ) sin .

q Q a a d
a

h Q a a d
a

= −

= −

∫

∫
 (8)
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Нижче буде застосовуватися комплексна жорсткість
 2, 1kC q ih i= + = − , (9)

яка завдяки співвідношенням (7) має вираз:

 
2 *

* * *

2

( )
, ( ) ( ) ( ).

x x

k
x

k kx x

x

a C a dx
C C a q a ih a

a dx

+∆

+∆= = +
∫

∫
 (10)

За допомогою апроксимації (4) та рівнянь (1), (2) легко пе-
рейти до наступного рівняння:

 
2

2

2

2( ) 0.
x

hq m
t t

∂
∂

∂ ∂
+ − =

∂ ∂
 (11)

Розділяючи у ньому змінні з використанням представлення:

 ( , ) ( ) i tu x t U x e= , (12)

де U – комплексна функція змінної х, матимемо рівняння:

2( ) 0.kC U m U′ ′ + =  (13)

Оскільки за умовою комплексна жорсткість Сk є гладкою 
функцією координати х, для розв’язку останнього рівняння 
доцільно застосовувати метод ВКБ чи метод Стеклова – Ліцвіл-
ля [5, 6], які дозволяють побудувати ефективний наближений 
розв’язок (13). Проведемо заміну змінних:

 1
4

0

( ) ( ), ,
x

k
k

mU C y V y y dx
C

−
= = ∫  (14)

 1 12 2
2 4 4

2 2( ) 0.k k
d V dC C V
dy dy

− −
+ − =  (15)
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Якщо жорсткість Ck досить повільно змінюється по до-
вжині стрижня, тоді другою складовою у дужках (15) можна
знехтувати:

 
1 2( ) ,i y i yV y D e D e−= +% %  (16)

 
{ } { }

1
4

1 2( ) ( ) cos ( ) sin ( ) .i t
ku x C x D y x D y x e
−

= +    (17)

Підкоряючи розв’язок (17) цим граничним умовам, можна 
обчислити невизначені константи D1 та D2, деформацію ε (від-
кинувши заздалегідь малі члени):

 { }
{ }

3 1
4 4

0

sin ( )
( , ) ( ) ( ) .

sin ( )
i t

k k

y x
x t B C x C L e

y L
− −

=  (18)

За допомогою цього виразу легко знаходиться амплітуда 
деформації:

 { }
{ }

2
2 0

3/2 1/2

( ) cos ( )
( ) ,

( ) cos ( )( ) ( )k k

ch x xBa x
ch L LC x C L

−
=

−
 (19)

 2 ( ) ( ) ( ).y x x i x= −  (20)

Зрозуміло, γ та β залежать від частоти ω, однак цей аргумент 
не вказаний, оскільки він фіксований. х = L – це видно з (19).

 

0 0

( ), 2 , ,
( ) ( ) ( )

x x

k
m m h xC q dx dx

q x q x q x
= = =∫ ∫  (21)

( ) ( ) .x x<<  (22)

Після того, як q та h буде знайдено, розв’язок задачі може 
бути відновлений за наведеними вище формулами.

Коли γ(L) > 2π, тоді у межах довжини стрижня вкладаєть-
ся одна чи кілька хвиль осциляції а. У цьому випадку у якос-
ті мінімального проміжку усереднення слід обрати період цієї 
осциляції.
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2 * 2 *

0 0

2 2

0 0

( ) ( )
, ,

a q a d a h a d
q h

a d a d

Π Π

Π Π= =
∫ ∫

∫ ∫
 (23)

де Π позначено проміжок усереднення, тобто:

 [ ]min , ( ) .LΠ =  (24)

Результат обчислення інтегралу у знаменнику формул (23) 
такий:

{ }
2

2 0
3/2 1/2

0

sin( )
1 .

( ) ( ) ( ) cos ( )

ch x
Ba d

q x q L ch L L

Π
Π − Π =

Π −∫  (25)

Еквівалентна (приєднана) маса стрижня. Отримані вище 
співвідношення дозволяють також визначити еквівалентну 
масу стрижня-резонатора як еквівалент розподіленого пара-
метру стрижня, зосереджений у заданій точці і визначений 
для конкретної власної частоти.

Процедура визначення еквівалентної маси стрижня у пере-
різі х = L подана нижче. Виходячи з виразу (18), знайдемо  & :

 1
34

0 4( ) ( )sin ( ) .
sin ( )

i tk
k

i B C L C x y x e
y L

−
−

=&  (26)

Позначимо добуток співмножників формули (26), які за-
лежать від х, як φ(x). Тоді легко знайти  u& :

 1 1
4 4

0 0( ) ( )( ) ( ) .
sin ( ) sin ( )

i t i tk ki B C L i B C Luu x dxe F x e
t y L y L

− −
∂

= = =
∂ ∫&  (27)

Кінетична енергія стрижня довжиною L має такі значення:
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 2 2

0

1 1 ,
2 2

L

екв

x L

u uK M Sdx
t t

=

∂ ∂   = =   ∂ ∂   ∫  (28)

згідно з міркуваннями, наведеними вище. У виразах (28) вве-
дено позначення:

Мекв – еквівалентна маса стрижня, приведена до перерізу 
х = L,

ρ – щільність матеріалу стрижня,
S – площа його поперечного перерізу (вважаємо, що ні ρ, 

ні S не залежить від х). Тоді для еквівалентної маси стрижня (у 
перерізі його х = L) маємо:

 
2

0
2

( )
.

( )

L

екв

S F х dx
M

F L
=

∫
 (29)

Частота резонансних (власних) коливань стрижня, яка, 
безумовно, залежить від амплітуди нелінійних коливань а, 
може бути легко знайдена зі співвідношення:

 2 .k

екв екв

C q ih
M M

+
= =  (30)

У виразі (30) q та h залежать від а – амплітуда коливань 
стрижня. Переходячи до комплексної форми представлення 
чисельника (30), маємо:

1
2 2 1/24 2 , .

i arctg

екв
hq h e M
q

−= + =  (31)

Інакше (31) можна подати у формі:

 
2 2 1/24

Re Im
1 1cos sin .
2 2 еквi q h arctg i arctg M −    = + = + +        

 (32)

Зрозуміло, що ω = ω(а) і її складові: ωRe = ωRe(а), ωIm = ωIm(а). 
Величина ωRe виражає нелінійну (резонансну) частоту коли-
вань стрижня (власних), а ωIm(а) – описує нелінійне, залежне 
від а, затухання цих власних коливань стрижня.
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Отже, точні (у межах даної моделі матеріалу стрижня) зна-
чення ωRe(а) та ωIm(а) знаходимо зі співвідношень: 

 
2 24

Re

2 24
Im

1cos ;
2

1sin .
2

hq h arctg
q

hq h arctg
q

  
= +  

  


  = +    

 (33)

Зазначимо, що за умови  q h>>  вирази (33) спрощуються:

 
Re Imcos ; sin .

2 2
h hq q
q q

   
≈ ≈   

   
Висновки:
1. Проведено всебічний і обґрунтований аналіз основних 

закономірностей розповсюдження вібрації у нелінійних диси-
пативних стрижнях скінченної довжини методом гармонічної 
лінеаризації. В останньому запропоновано процедуру лінеари-
зації модифікувати шляхом введення додаткової операції усе-
реднення лінеаризованих коефіцієнтів визначального рівняння 
за просторовою координатою (х) (вподовж вісі стрижня).

2. Отримані у роботі аналітичні залежності можуть бути 
у подальшому використані для вдосконалення і уточнення ін-
женерних методів розрахунку подібних механічних систем, 
робочих органів сільськогосподарських машин вібраційної дії 
як на стадії їх проектування і конструювання, так і у режимах 
реальної експлуатації.
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У роботі наведено результати досліджень оптимізації технологіч-
них параметрів процесу вирощування виробничих дріжджів для збро-
джування глюкозо-фруктозного сиропу (ГФС-42). Встановлено, що 
максимальне накопичення біомаси дріжджів відбувається за визначе-
них умов: концентрація сухих речовин сусла не більше 8%, значення 
рН сусла на рівні 4,8-5,0; тривалість культивування 18-20 годин за 
температури 30-320С, кількість засівних дріжджів на рівні 7,5% до 
об‘єму середовища.

Ключові слова: глюкозо-фруктозний сироп, вирощування,
середовище, засівні дріжджі,  оптимізація, параметри.

Вступ. Попередніми дослідженнями [1] було встановлено 
придатність глюкозо-фруктозного сиропу (ГФС-42) для спир-
тового зброджування як перспективної сировини завдяки 
його складу та біотехнологічним властивостям. Також було 
встановлено, що найбільш ефективними дріжджами для збро-
джування ГФС-42 є дріжджі Saccharomyces cerevisiaе У-563, 
які для біосинтезу максимальної кількості спирту у дозрілій 
бражці потребують ростові речовини у вигляді кукурудзяного 
екстракту з розрахунку 1% до об'єму середовища.

Багатьма дослідниками доведено [2, 3], що під час спир-
тового бродіння цукор, який міститься у середовищі та збро-
джується дріжджами, витрачається на утворення: етилового 
спирту (46-47%), діоксиду вуглецю (у відповідності з кількостю 
етилового спирту від 44 до 45,5%), біомаси дріжджів (1,8-4%), 
гліцерину (3,2-4,5%), вищих спиртів (0,28-0,7%), альдегідів 
(0,1-0,2%), органічних кислот (0,2-1%). Втрати незбродженого
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цукру у зрілій бражці складають від 2,1 до 2,8%. Загальні втра-
ти цукру в процесі зброджування – від 7 до 12% до введенного 
у виробництво. Відповідно, і вихід спирту складає 88-93% до 
теоретичного.

Загальновідомо, що процес спиртового зброджування 
умовно поділяють на дві стадії: перша стадія – вирощуван-
ня дріжджової біомаси та друга стадія – саме зброджування 
цукрів цукровмісного середовища при мінімальних витратах 
цукру на утворення побічних продуктів та з максимальним на-
копиченням основного продукту – етилового спирту. Повнота 
процесу спиртового зброджування цукровмісної сировини бро-
діння залежить від якісних показників та кількості дріжджів, 
які накопичуються на першій стадії, що, в свою чергу, значною 
мірою залежить від основних технологічних факторів: якості 
сировини, що переробляється; кількості засівних дріжджів, рН 
середовища, концентрації в середовищі сухих речовин та вуг-
леводів, температури процесу та його тривалості [4-6].

Постановка завдання. Метою нашої роботи було дослі-
дження та оптимізація технологічних факторів (кількість за-
сівних дріжджів, рН середовища, концентрація сухих речовин 
(СР) в середовищі, тривалість процесу вирощування спирто-
вих дріжджів на суслі, яке було виготовлено з ГФС-42.

Матеріали та методи досліджень. Об`єктами досліджень 
були ГФС-42, процеси вирощування дріжджів; сусло, яке було 
виготовлено з ГФС-42 та зрілі дріжджі. 

У дослідах по вирощуванню дріжджів на суслі з ГФС-42 
використовували чисту культуру дріжджів Saccharomyces 
cerevisiaе У-563. Дріжджі для дослідів розмножували за тех-
нологічним режимом, що застосовується у спиртовому вироб-
ництві. Для відпрацювання процесу вирощування дріжджів 
готували сусло із ГФС-42 концентрацією 4, 6, 8, 10 та 12% 
СР, підкислювали сусло до значення рН від 4,6 до 5,4 за допо-
могою сірчаної кислоти молярною концентрацією 1 моль/дм3.
Розрахункову наважку сиропу ГФС-42 зважували на вагах з 
точністю до 0,01 г, готували сусло шляхом розведення наваж-
ки сиропу стерильною водопровідною водою та вносили необ-
хідну кількість азотистого і фосфорного живлення (у вигляді 

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



209Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 4, т.2, 2011

діамонійфосфату та карбаміду з розрахунку, відповідно, 0,2 
і 0,1% до маси сухих речовин сиропу. Як джерело додатко-
вого живлення для дріжджів (амінокислот та ростових речо-
вин) вносили кукурудзяний екстракт (КЕ) з розрахунку 1% до 
об'єму зброджуваного середовища.

Тривалість культивування дріжджів склала від 14 до 
24 годин за температури 300С. Щоб забезпечити середовище 
необхідним рівнем аерації, процес вирощування проводили в 
качалкових колбах на лабораторній качалці за частоти 220 хв-1.
В кожну колбу вносили засівні дріжджі з розрахунку: 2,5; 5,0; 
7,5; 10,0 г/л. Кількість біомаси дріжджів визначали ваговим 
методом у перерахунку на 75% вологість [7]. У зрілих дріжджах 
визначали видиму густину та істинні сухі речовини СР – аре-
ометричним методом, вміст незброджених цукрів – методом з 
резорциновим реагентом [8]. В бражних дистилятах визнача-
ли концентрацію етилового спирту ареометричним методом, 
вміст гліцерину, альдегідів – за хімічними методами, які ви-
користовуються у спиртовому виробництві [7].

Результати дослідження та їх обговорення. Концентра-
ція сухих речовин сусла або цукрів в суслі – один з важливих 
технологічних факторів, від якого залежить кількість отри-
маного в результаті бродіння спирту, вторинних та побічних 
продуктів, а саме: зі збільшенням концентрації сухих речовин 
збільшується вміст альдегідів та кислот, що приводить до при-
скорення реакції етерифікації, збільшується вміст складних 
етерів. Одержані результати вирощування дріжджів на суслі з 
ГФС-42 з різною концентрацією СР наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Вплив концентрації СР і введеного цукру 

на синтез біомаси дріжджів

Показники
Варіанти, концентрація СР, %

4 6 8 10 12

Концентрація цукру, % 3,92 5,82 7,84 9,8 11,76

рН, од. 5,3 5,44 5,18 5,11 5,04

Концентрація спирту, % об. 1,8 3,2 3,5 4,3 5,2

Біомаса 75% вологості, г/дм3 15,8 18,4 21,3 18,2 16,4

Незброджені цукри, г/100 см3 1,18 1,75 2,32 2,94 3,53
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За даними таблиці 1 видно, що максимальну біомасу дріж-
джів за однакових умов культивування накопичено у варіанті 
на суслі, виготовленому з ГФС-42 концентрацією СР на рівні 
8%. При збільшенні концентрації СР до 10-12% кількість на-
копиченої біомаси менше, відповідно, на 14,5-23%. 

Наступним етапом досліджень було визначення оптималь-
ного значення рН сусла для вирощування дріжджів. Кількість 
вторинних та побічних продуктів знаходиться в прямій залеж-
ності від величини рН середовища, що зброджується. Знижен-
ня величини рН призводить до значного збільшення кількості 
метаболітів, таких як альдегіди та органічні кислоти. Для до-
слідів використовували сусло приготовлене з ГФС-42 концен-
трацією СР 8%. Процес вирощування дріжджів проводили за 
температури 300С впродовж 24 год. Результати досліджень на-
ведено у таблиці 2.

Таблиця 2
Вплив величини рН вихідного сусла 8% 

СР на синтез біомаси дріжджів

Показники зрілих дріжджів
Величина рН вихідного сусла, од

4,6 4,8 5,0 5,2 5,4

рН, од. 4,47 4,64 4,92 5,08 5,24

Концентрація спирту, % об. 3,1 3,3 3,5 3,5 3,3

Біомаса 75 % вологості, г/дм3 17,8 19,4 22,1 22,1 19,5

Незброджені цукри, г/100 см3 2,35 2,24 2,12 2,11 2,23

Концентрація альдегідів, г/дм3 а.а. 1,06 0,972 0,877 0,875 0,881

Концентрація гліцерину, % 0,525 0,562 0,582 0,584 0,642

Дані таблиці 2 показують, що для накопичення максималь-
ної кількості біомаси дріжджів на рівні 22,1 г/дм3 необхідно 
підкислювати сусло, що приготовлене на ГФС-42, до значення 
рН рівні 5,0-5,2 од. При збільшенні значення рН до 5,4 од. 
кількість біомаси знижується за рахунок утворення гліцерину, 
а при зниженні величини рН накопичується більша кількість 
альдегідів.

Для визначення оптимальної тривалості процесу культи-
вування дріжджів за температури 30-320С вирощування про-
водили на суслі концентрацією 8% СР при значенні рН 5,1. 
Результати наведено у таблиці 3.
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Таблиця 3
Вплив тривалості процесу вирощування 
на накопичення  біомаси дріжджів

Показники зрілих 
дріжджів

Тривалість процесу, год.

14 16 18 20 22 24

рН, од. 4,95 4,93 4,92 4,92 4,94 4,94

Концентрація спирту, % об. 2,9 3,2 3,5 3,5 3,7 4,1

Біомаса 75 % вологості, г/дм3 18,2 19,5 22,3 22,3 22,5 23,2

Незброджені цукри, г/100 см3 2,35 2,24 2,12 2,11 2,03 1,97

Дані таблиці 3 показують, що для накопичення достатньої 
кількості біомаси дріжджів необхідно процес культивування 
на суслі, приготовленому на ГФС-42, проводити впродовж 
18-20 годин. Збільшення тривалості культивування не при-
зводить до значного накопичення біомаси дріжджів, але при 
цьому дріжджі втрачають активність.

Подальшими дослідженнями було визначено вплив кіль-
кості засівних дріжджів на характер метаболізму дріжджів та 
накопичення біомаси дріжджів під час вирощуванні на суслі з 
ГФС-42, концентрацією 8% СР при величині рН 5,1 тривалості 
20 годин за температури 30-320С. Результати досліджень на-
ведено в таблиці 4.

Одержані дані свідчать про те, що для оптимального 
співвідношення продуктів метаболізму та біомаси дріжджів 
кількість засівних дріжджів для  стадії вирощування біомаси 
дріжджів повинна становити 7,5 г/дм3.

Таблица 4
Вплив кількості засівних дріжджів на СР  на синтез 
біомаси дріжджів та характер їх метаболізму

Показники зрілих дріжджів
Кількість засівних дріжджів, г/дм3

2,5 5,0 7,5 10,0

рН, од. 4,92 4,92 4,94 4,94

Видима густина, % СР 1,9 1,8 1,8 1,7

Концентрація спирту, % об. 3,2 3,5 3,8 4,1

Біомаса 75 % вологості, г/дм3 21,5 22,2 28,8 28,9

Незброджені цукри, г/100 см3 2,31 2,12 1,98 1,92

Концентрація альдегідів, г/дм3 а.а. 1,12 1,09 1,05 1,04

Концентрація сивушного масла, г/дм3 а.а. 2,31 2,54 2,75 2,84

Концентрація гліцерину, % 0,578 0,580 0,582 0,584
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Висновки. За результатами проведених досліджень мож-
на зробити висновок, що для максимального накопичення 
біомаси дріжджів процесу вирощування на суслі з ГФС-42 
встановлено такі параметри: концентрація сухих речовин сус-
ла не більше 8%, значення рН сусла на рівні 4,8-5,0; тривалість 
культивування 18-20 годин за температури 30-320С, кількість 
засівних дріжджів на рівні 7,5% до об'єму середовища.
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АННОТАЦИИ

И.И. Червен, И.Д. Бурковский, М.И. Кареба. ТЕХНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НИ-
КОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ТРЕБУЕТ УЛУЧШЕНИЯ.

Проанализирована динамика наличия основных видов техничес-
ких средств в сельскохозяйственных предприятиях Николаевской об-
ласти. Обнаружены существующие недостатки. Рассмотрены проблемы, 
которые имеют место в развитии сельскохозяйственного машинострое-
ния, формировании надлежащей системы машин и внедрении новейших 
технологий выращивания аграрной продукции. Отражен опыт развитых 
стран мира и комплекс мероприятий по улучшению технического обеспе-
чения и обслуживания отечественных сельхозпредприятий и укреплению 
используемых в настоящее время на селе технологий.

В.И. Гавриш. ЦЕНА ВОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРОШАЕМОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЮГА УКРАИНЫ.

Проанализирована часть воды в себестоимости продукции и определе-
на максимально допустимая ее цена для некоторых сельскохозяйственных 
культур.

И.В. Гончаренко. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
"РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА".

Приведены результаты исследований сущности и содержания 
понятийно-терминологической системы "Региональная социально-
экономическая политика", предложены направления дальнейшего разви-
тия региональной политики.

О.Н. Вишневская, Н.В. Бобровская. ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД В ОПТИМИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО 
СЕКТОРА.

В статье рассмотрен вопрос эколого-ориентированного подхода в 
оптимизации ресурсного потенциала аграрного сектора. Обоснованы со-
ставляющие оптимизации ресурсного потенциала как основа стойкого 
развития аграрного сектора.

В.В. Клочан. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПЕРИ-
ОД РЕФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ.

В статье исследовано институциональное обеспечение среды 
информационно-консультационного обеспечения в период реформирова-
ния аграрной сферы. Определены место и роль институциональной состав-
ляющей в условиях роста спроса на информационно-консультационные 
услуги. Предложена модель структуры институциональной системы 
информационно-консультационного обеспечения аграрной сферы.

В.В. Гречкосий, И.Г. Гуров. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РЫНКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА.

В статье рассмотрены вопросы формирования регионального рынка 
продукции растениеводства в Николаевской области и предложены пути 
улучшения его развития.
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Л.С. Кравчук, И.Г. Крылова. ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

Определена эффективность функционирования аграрного сектора 
экономики и проанализирована налоговая нагрузка сельскохозяйственных 
предприятий по различным организационно-правовым формам хозяй-
ствования. Проведено статистическое исследование и определена сте-
пень зависимости и взаимосвязи результатов деятельности субъектов хо-
зяйствования от воздействия рычагов налоговой политики.

Т.А. Бурова. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И 
ДИАГНОСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В статье изложены принципы, этапы отбора индикаторов диагнос-
тирования и мониторинга жизнеспособности предприятий пищевой 
промышленности.

С.О. Линник. ЭФФЕКТИВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕ-
ГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

В статье разработаны основные концептуальные положения фор-
мирования эффективной государственной поддержки и регулирования 
развития сельскохозяйственного производства с учетом региональных 
особенностей.

В.Н. Андрусяк. УЧЕТ ЗАТРАТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
СИСТЕМЕ ОТЧЕТНОСТИ.

Рассмотрены особенности отображения затрат промышленных пред-
приятий в системе финансовой и налоговой отчетности. По результатам 
проведенного исследования внесены предложения по усовершенствова-
нию отчетности, которая отображает затраты промышленных предпри-
ятий.

Н.О. Андрусяк. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ 
ОТКРЫТОГО ГРУНТА.

В статье рассмотрены факторы, влияющие на состояние уровня 
экономической эффективности производства овощей открытого грунта 
на предприятиях Черкасской области. По результатам проведенного ис-
следования определены пути повышения экономической эффективности 
производства овощей открытого грунта.

Н.О. Ботвина. МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 
АГРОСФЕРЫ: ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ.

Рассмотрены теоретико-методологические и практические 
финансовые аспекты механизмов экологизации агросферы экономики 
Украины, осуществлен мониторинг существующих проблем в контексте 
реалий современной экономической науки и дисбалансов  экономического 
пространства, а также определенны предпосылки и доминанты модерни-
зации механизмов экологизации агросферы Украины.
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В.В. Казарская, О.В. Казарский. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ РЫНКА.

В статье представлены основные направления и требования к 
экологизации общественно-экономических процессов, проанализированы 
их особенности в зависимости от стадии и источников развития страны.

И.М. Синявская. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КА-
ПИТАЛА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКЕ.

В статье раскрыты методические подходы к оценке интеллек-
туального капитала в аграрном секторе, который состоит из трех 
взаимосвязанных составляющих "аграрное образование – аграрная на-
ука – агропромышленное производство".

В.В. Лопушанская. НАРАЩИВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА.

Статья посвящена исследованию особенностей формирования 
экспортного потенциала продукции растениеводства в Николаевской 
области и определению путей его увеличения. Также рассмотрены и 
проанализированы динамика и состояние отраслей растениеводства на 
сельскохозяйственных предприятиях Николаевской области. Предло-
жен ряд решений, которые необходимо предпринять на государственном 
уровне для наращивания экспортного потенциала растениеводческой 
продукции.

А.В. Коваленко. ЛОГИСТИКА В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФОРМИРОВА-
НИЯХ АГРАРНОГО СЕКТОРА.

Определено участие логистики в повышении эффективности дея-
тельности аграрных формирований, предложены формы объединений в 
аграрном секторе с оптимальной логистической цепью.

Т.В. Шевченко. РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: СУЩ-
НОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ.

Приведен обзор определений значительного количества ученых по 
сущности рынка продовольственной продукции. Сформулирована соб-
ственная точка зрения. Освещены функции и принципы функционирова-
ния этого рынка. Выявлены имеющиеся недостатки и предложены пути 
их устранения.

А.В. Чорний. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПУТИ РЕШЕНИЯ.

В статье обоснован организационно-экономический механизм фор-
мирования и использования материально-технических ресурсов сель-
ского хозяйства, осуществлена экономическая оценка эффективности их 
использования.

А.П. Ливик. ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО САДОВОДСТВА В СО-
ВРЕМЕННОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

В статье определена роль промышленного садоводства в совре-
менном сельском хозяйстве, традиционные и инновационные типы его 
развития, организационно-экономические факторы их осуществления, 
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обоснованы организационно-экономические мероприятия внедрения ин-
новаций в питомниководства.

Н.В. Иванова. РАЗВИТИЕ СЕМЕНОВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
В статье выявлены основные проблемы функционирования отече-

ственной семенной отрасли, предложены меры организационного совер-
шенствования семеноводства.

Е.И. Покотилова. НАПРАВЛЕНИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Определена структура потребителей на рынке продуктов питания в 
зависимости от восприятия ими новшеств, предложены способы рефлек-
сивного воздействия на каждую группу. Разработана общая схема реф-
лексивного воздействия на потребителя.

И.Д. Заруцкий. ЛОГИКА И СТРУКТУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛИЯ-
НИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФУНКЦИИ АГРАРНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ.

Охарактеризирован институционализм как макроэкономическая 
платформа развития аграрной сферы. Изучены институциональные груп-
пировки, которые обуславливают деятельность и функции аграрных 
предприятий. Разграничены понятия институциональное влияние и ин-
ституциональное давление. Предложены четыре зоны ощущения пред-
приятием институционального влияния и давления, что может служить 
основой для измерения и оценки влияния институциональной среды на 
конкурентоспособность предприятия.

C.В. Котенко, И.В. Кононенко. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИ-
МИЗАЦИ И РАЦИОНОВ КАК СЛОЖНЫХ ИСКУССТВЕНЫХ СИСТЕМ.

Отработаны методологические и методические подходы к решению 
проблемы оптимизации рационов кормления животных с учетом многвек-
торности составляющих элементов рационов и факторов, которые обес-
печивают как биологическую, так и экономическую эффективность.

Р.А. Вожегова, Ю.А. Лавриненко, А.П. Тищенко, С.В. Коковихин. РЕ-
ПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОЧВЕННЫХ БАЛАНСОМЕ-
РОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СУММАРНЫМ ИСПА-
РЕНИЕМ И ГИДРОТЕРМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ В ОРОШАЕМЫХ 
АГРОФИТОЦЕНОЗАХ.

В статье приведены результаты исследований репрезентативности 
гидравлических почвенных балансомеров по величинам суммарного ис-
парения, влажности и температуры почвы по отношению к окружающему 
полю.

В.А. Ушкаренко, О.В. Силецкая. ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛЯ СТАРО-
ВОЗРАСТНОЙ ЛЮЦЕРНЫ В ГОД ВСПАШКИ ЕЕ ПЛАСТА.

Рассмотрены результаты трехлетних исследований целесообразнос-
ти и эффективности насевов старовозрастной люцерны озимыми, ран-
ними и поздними кормовыми культурами. Исследования проводились на 
трех фонах питания (без удобрений, N45P30, N90P60).
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В.А. Турбин, И.Е. Тигунова. АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
РАЙОНИРОВАННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ЛУКА-ПОРЕЯ В 
УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ.

Приведены результаты агробиологического изучения районированных 
и перспективных сортов лука-порея. Выявлены сорта, формирующие на-
ибольший урожай в условиях юга Украины.

М.Е. Сердюк, С.С. Байберова. ПРИМЕНЕНИЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕ-
ГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ.

Исследованиями установлено, что для дальнейшего использования 
препарата Марс в качестве защитного пленкообразующего покрытия при 
хранении плодов целесообразно снизить концентрацию композиционной 
смеси ПЕГов 400 и 1500 до 0,5%.

В.С. Кочмарский. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕ-
РИОДА ОБРАЗЦОВ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ МИРОВОГО ГЕНОФОНДА.

Проведена оценка продолжительности вегетационного периода 
эколого-географически отдаленных образцов пшеницы озимой миро-
вого генофонда в составе международных питомников 1-8 WWEERYT, 
8-15 FAWWON. Выявлены закономерности распространения генотипов 
пшеницы озимой по скороспелости  в отдельных странах Северного
полушария.

Б.И. Бутаков, Д.Д. Марченко, В.А. Артюх, А.В. Зубехина. ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ УПРОЧНЕННОГО СЛОЯ ВАЛОВ, 
ОБКАТАННЫХ РОЛИКАМИ.

В статье приведены результаты электронно-графических исследова-
ний микроструктуры валов и механических свойств, после упрочнения их 
поверхностным пластическим деформированием с помощью обкатывания 
роликами. Описан механизм возникновения дислокационных ячеек в 
структуре зерен за счет плотности дислокаций после обкатывания.

К.Н. Думенко. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ НАРАБОТКИ КОМБАЙНОВ ОТ СРОКОВ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

В статье получен композиционный закон распределения групп ком-
байнов, который отображает суммарный результат вклада каждого из них 
в величину наработка. Такой подход дает возможность сравнивать работу 
машин в идентичных условиях эксплуатации при одинаковой урожайнос-
ти, влиянии климатических факторов.

В.С. Ловейкин, Ю.В. Човнюк, Л.А. Дяченко, Е.С. Шевченко. ПРИМЕ-
НЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ГАРМОНИЧЕСКОЙ ЛИНЕА-
РИЗАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИБРАЦИИ 
В НЕЛИНЕЙНЫХ ДИСИПАТИВНЫХ СТЕРЖНЯХ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ.

Для анализа процесса распространения вибрации в нелинейных 
диссипативных стержнях конечной длины предложено использовать 
модифицированный метод гармонической линеаризации. Последний 
отличается от обычного/традиционного метода гармонической линеари-
зации наличием дополнительного усреднения вдоль пространственной 
координаты.
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Л.В. Ткаченко, Ю.В. Горшунов, Є.С. Богданов, А.М. Дуган. ОПТИ-
МИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЫРАЩИВАНИЯ 
СПИРТОВЫХ ДРОЖЖЕЙ.

В роботе приведены результаты исследований оптимизации техно-
логических параметров процесса выращивания производственных дрож-
жей для сбраживания глюкозо-фруктозного сиропа (ГФС-42). Установ-
лено, что максимальное накопление биомассы дрожжей происходит при 
определенных условиях: концентрация сухих веществ сусла не больше 
8%, значение рН сусла на уровне 4,8-5,0; длительность культивирования 
18-20 часов при температуре 30-320С, количество засевных дрожжей на 
уровне 7,5% до объема среды.
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I.I. Cherven, I.D. Burkovskiy, M.I. Kareba. TECHNICAL AND 
TECHNOLOGICAL AGRARIAN PRODUCTION PROVIDING OF THE 
MYKOLAIV REGION REQUIRES IMPROVEMENT.

The dynamics of basic type technical means presence is analysed in 
the agricultural enterprises in Mykolaiv area. The existent shortcomings 
have been found out. Problems, which take place in the development of the 
agricultural mechanical engineering, forming  the proper machine system  and 
introduction of the newest technologies of agrarian products growing, are 
considered. Experience of the developed countries of the world and complex 
of activities on the improvement of the technical providing and maintenance 
of domestic agricultural enterprises and strengthening the technologies that 
are used in the village now is re ected.

V.I. Havrysh. COST OF WATER AND EFFICIENCY OF IRRIGATED 
AGRICULTURE ON THE SOUTH OF UKRAINE.

A percentage of total production cost has been analyzed. Maximum water 
price for some crops and vegetables has been determined.

I.V. Goncharenko. CONCEPT-TERMINOLOGY SYSTEM "REGIONAL 
SOCIO-ECONOMIC POLICY".

Research results of essence and content of the concept-terminology 
system "the Regional socio-economic policy" are given. Further development 
directions of regional policy are offered.

O.M. Vishnevska, N.V. Bobrovska. ECO-ORIENTED APPROACH IN THE 
RESOURCE POTENTIAL OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL SECTOR.

The article addressed the issue of ecological-oriented approach to 
optimize the resource potential of the agricultural sector. Components 
of optimize resource potential as the basis for stable development of the 
agricultural sector are grounded.

V.V. Klochan. INSTITUTION SECURING MEDIUM TO ENSURE THE 
INFORMATION AND THE CONSULTING PERIOD IN REFORMING THE 
AGRARIAN SPHERE.

Іn the article the institucional providing of environment of the informative-
consultative providing in the period of reformation of agrarian sphere is 
investigated place and role of institucional constituent in the conditions of 
growth of demand on informative-consultative services are determined. The 
model of structure of the institucional system of the informative-consultative 
providing of agrarian sphere is offered.

V.V. Grechkosiy, I.G. Gurov. FORMATION OF THE REGIONAL CROP 
PRODUCTION MARKET.

The article deals with the problem of the regional crop production market 
formation in Mykolayiv region. Ways of improvement its development are 
offered.
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L.S. Kravchuk, I.G. Krylovа. EFFECTIVE DEVELOPMENT OF 
AGRICULTURAL PRODUCTION IN OPTIMAL CONDITIONS OF TAXATION.

The ef ciency of agrarian sector functioning is de ned and the analysis of 
tax burden of agricultural enterprises in various organizational and legal forms 
of management is made in this article. The statistical study is carried out 
and the degree of dependence and interconnection of results of management 
subject’s activity depending on the instruments of tax policy is de ned.

Т.А. Burova. FORMATION OF MONITORING AND DIAGNOSIS 
SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF FOOD COMPANIES.

The paper describes the principles, stages of selecting indicators for 
monitoring and diagnosing the viability of food enterprises.

S.O. Lynnyk. AN EFFECTIVE STATE REGULATION AND SUPPORT 
FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION.

Major conceptual formation conditions of effective State regulation and 
support for the development of agricultural production with consideration of 
the regional features are developed in the article.

W.M. Andrusiak. COST ACCOUNTING OF MANUFACTURING 
ENTERPRISES IN ACCOUNTING SYSTEM.

The features of manufacturing enterprises’ cost displaying in the system 
of  nancial and taxing accountability have been considered. As a result of this 
research the propositions about development of accountability were proposed. 
Account displays the manufacturing enterprises’ expenditure.

N.O. Andrusiak. THE STRATEGICAL WAYS OF ECONOMIC 
PRODUCTIVITY INCREASING OF VEGETABLES PRODUCTION AT THE 
OPENED GROUND.

In the article the factors that in uence on the condition of economic 
ef ciency level of open-ground vegetable growing production at Cherkasy 
Oblast companies are considered. The data obtained in the course of the 
research make it possible to suggest concrete ways of increasing economic 
ef ciency of the open soil green-stuffs.

N.A. Botvina. MECHANISMS MODERNIZATION OF AGRARION 
SPHERE ECOLOGIZATION: FINANCIAL ASPECT.

The theoretical and methodological and practical  nancial aspects 
of agrarian sphere  ecologization mechanisms of Ukrainian economy are 
considered, monitoring of existent problems is carried out in the context of 
realities of modern economic science and disbalances  of economic space, and 
also certainly pre-conditions and dominants of mechanisms modernization of 
Ukrainian agrarian sphere  ecologization are de ned.

V.V. Kazarsky, О.V. Kazarsky. ECOLOGIZATION OF SOCIO-ECONOMIC 
PROCESSES IN THE CONDITIONS OF THE MARKET.

In article the basic directions and demands to ecologization of socio-
economic processes are presented. Their features depending on a stage and 
sources of country development are analyzed.
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I.M. Sinjavskaja. ASSESSMENT METHODS OF INTELLECTUAL 
CAPITAL IN THE AGRICULTURAL SECTOR.

The article substantiates methodological approaches to the assessment 
of intellectual capital in the agricultural sector, which consists of three 
interrelated components – "agricultural education – agricultural science – 
agricultural production".

V.V. Lopushanska. THE INCREASING OF CROP PRODUCTION EXPORT 
POTENTIAL.

The article is devoted to research of the peculiar properties of 
crop production export potential in the Mykolayiv region and also to the 
determination of its increase ways. The dynamics and the modern state of 
crop industries on the agricultural enterprises in the Mykolayiv region are 
considered. A set of decisions which must be undertaken at state level for the 
increase of crop production export potential has been offered.

A.V. Kovalenko. LOGISTICS IN ECONOMIC FORMATIONS OF 
AGRARIAN SECTOR.

The article deals with the problem of  the participation of logistics in 
improvement of agrarian formations activity effectiveness and suggests forms 
of associations in agrarian sector with the optimal logistic chain.

T.V. Shevchenko. THE MARKET OF FOOD PRODUCTION: ESSENCE, 
VALUE, NECESSITY OF EFFECTIVE PROGRESS.

De nition selection of signi cant amount of studies on the essence of 
food production market has been given. Individual point of view has been 
formed. Functions and principles of this market have been found out. Existing 
lacks are revealed and offers on their elimination are made.

O.V. Chornii. INDUSTRIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF USING 
MATERIAL AND TECHNICAL AGRICULTURE RESOURCES : ISSUES, 
TRENDS, SOLUTIONS.

In the article the organizational-economic mechanism of formation and 
use of material and technical agriculture resources have been proved, an 
economic assessment of their use effectiveness has been made.

A.P. Livyk. HORTICULTURE SIGNIFICANCE IN MODERN INDUSTRIAL 
AGRICULTURE.

The article outlines the role of industrial gardening in modern agriculture, 
traditional and innovative types of its development, organizational and 
economic factors for their implementation. Organizational and economic 
activities for the innovation implementation in the nursery-garden have been 
substantiated.

N.V. Ivanovа. SEEDGROWING DEVELOPMENT IN AGRICULTURE.
The article identi es the main problems of the domestic seed industry, 

activities of seed organizational improvement are considered.

O.I. Pokotilova. TENDENCES OF REFLEXIVE INFLUENCE ON 
CONSUMERS' FOOD INDUSTRY.

The structure of the consumers in the food market, depending on their 
perception of innovations is distinguished. Methods of re exive impact on 
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each group have been proposed. A general scheme of re exive impact on the 
consumer has been developed.

I.D. Zarytskyi. LOGIC AND STRUCTURE OF IMPLEMENTATION 
THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON AGRARIAN 
ENTERPRISES FUNCTIONS.

The institutionalism as the macroeconomic platform of the agrarian 
sphere development is characterized. Institutional groups that prove the 
activity of agrarian enterprise and its functions are examined. The notions of 
institutional in uence and institutional pressure are differentiated. Four zones 
of enterprise’s sensation of institutional in uence and institutional pressure 
are proposed, that can be the basis of measuring and rating of in uence of the 
institutional sphere on the enterprise’s competitiveness.

S.V. Kotenko, E.M. Agapova, I.V. Kononenko. THE METHODICAL 
APPROACHES TO OPTIMIZATION RATIONS AS THE COMPLICATED 
SYSTEMS.

Methodological and methodical approaches to the decision of problem 
optimization animal’s rations with an allowance for maltivectorial rations 
making elements and factors which provide them as biological so economic 
ef ciency are tested.

R.A. Voghegova, Yu.A. Lavrinenko, A.P. Tishenko, S.V. Kokovikhin. 
REPRESENTATION HYDRAULIC SOIL BALANCE-METERS  UNDER THE 
CONTROL OVER THE TOTAL EVAPORATION AND HYDRO-THERMAL 
INDEXES IN IRRIGATED AGROPHYTOCENOSIS.

In the article the researches results of hydraulic soils representations 
balance-meters on the quantity of total evaporation, humidity and soil 
temperature in relation to the surrounding  eld have been given.

V.O. Ushkarenko, V.O. Silecka. THE FIELDS PRODUCTIVITY OF OLD 
GROWTH LUCERNE IN THE YEAR OF THROWING ITS LAYER.

The results of three – year researches are reviewed in relation to the 
study of expediency and ef ciency of old growth lucerne sowing in winter, 
early and late spring fodder crops. Researches were conducted on three bases 
(without applying fertilizers, N45P30, N90P60).

V.А. Turbin, I.E. Tigunova. AGROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF 
REGIONAL AND PERSPECTIVE SPECIES OF LEEK IN THE CONDITIONS 
OF SOUTHERN UKRAINE.

The results of agrobiological assessment of regional and perspective 
species of leek are shown in this article. The most high-yielding varieties are 
de ned in the conditions of southern Ukraine.

M.E. Serduk, S.S. Baybеrova. THE USE OF FILM-FORMING 
PREPARATION FOR LONG TERM FRUIT STORAGE.

Research has shown that for the further use of the preparation Mars as 
a protective  lm-forming covering for fruit storage advisable to reduce the 
concentration of the composition mixture PEGov 400 and 1500 to 0,5%.
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V.S. Kochmarskiy. DURATION OF THE VEGETATIVE PERIOD OF THE 
WORLD GENOFUND WHEAT WINTER SAMPLES.

The duration of the vegetative period of ecological -geographically remote 
samples of world genofund wheat winter in structure of the international 
nurseries 1-8 WWEERYT, 8-15 FAWWON is appraised. The regularities for 
distribution of winter wheat genotypes by precocity in some countries of the 
Northern Hemisphere have been revealed.

B.I. Butakov, D.D. Marchenko, V.A. Artyukh, A.V. Zubekhina. RESEARCH 
OF MICROSTRUCTURE OF THE WORK-HARDENED LAYER OF BILLOWS 
BY MEANS OF THE ROLLERS.

The article overviews the results of electronic-graphic research materials 
of microstructure and mechanical properties of billows after their hardening 
by super cial  owage by means of rolling-off by rollers. The mechanism of 
dislocation cells emerging in the structure of grains due to the closeness of 
distributions after a rolling-off is described.

K.M. Dumenko. STATISTICAL ANALYSIS OF DYNAMICS OF CHANGES 
WORK OF COMBINES FROM THE TERMS OF THEIR EXPLOITATION.

The composition law of distributing of groups of combines is given in the 
article, which represents the total result of each combine’s deposit in the size 
of operating time. Such approach is given the possibility to compare work 
of machines in identical external environments at the identical productivity, 
in uence of climatic factors.

V.S. Loveykin, Y.V. Chovnyuk, L.A. Dyachenko, K.S. Shevchenko. THE 
USE OF THE MODIFIED METHOD OF HARMONIC LINEARIZING TO 
ANALYZE THE PROCESS OF VIBRATION DISTRIBUTION IN NONLINEAR 
DISSIPATING BARS OF LIMITED LENGTH.

The modi ed method of harmonic linearizing has been offered to analyze 
the process of vibration distribution in nonlinear dissipating bars of limited 
length. This method differs from the traditional one in the presence of 
additional average along the special coordinate.

L. Tkachenko, Y. Gorshunov, E. Bogdanov, A. Dugan. OPTIMIZATION 
OF THE GROWTH PARAMETERS OF ALCOHOL YEAST.

The results of studies for technological parameters optimization of 
industrial yeast for glucose-fructose syrup (GFS-42) fermentation growth are 
presented. It is determined that maximum biomass accumulation is observed 
at the following conditions: total solids rate in wort not more than 8%, pH of 
the wort at 4,8-5,0; cultivation time 18-20 hours at 30-32 degrees; seed yeast 
concentration at level of 7,5% of total nutrient solution volume.
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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 науковими 
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
опирається автор, виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання 
цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; ви-
сновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
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 наводити 
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.

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за 
допомогою функції “Додати таблицю”. Кожна таблиця повинна 
займати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тек-
сту таблиці не менш ніж 12 кегль.

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).
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