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МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ОБЛАСТІ
І.Н.Топіха, доктор економічних наук, професор
Миколаївський державний аграрний університет

У статті викладено результати аналізу розвитку галузі
молочного скотарства в Миколаївській області та окреслено
чинники, комплексне дотримання яких виведе галузь з кризового
стану.

В статье изложены результаты анализа развития отрасли
молочного скотоводства и очерчены факторы, комплексное
соблюдение которых выведет отрасль из кризисной ситуации.

Вступ. Молочна галузь належить до головних ланок агропро-
мислового комплексу країни, визначним завданням якої залиша-
ється забезпечення населення високоякісними продуктами
харчування, а переробної промисловості – сировиною.

Останніми роками спостерігається одна з істотних тенденцій в
розвитку галузі – зміна структури виробництва молока. Якщо у
1990 році особистими селянськими господарствами вироблялося
лише 21,4% обласного виробництва, у 1995 році – 46,6%, то у
2005 році – 90,5%. Частка сільськогосподарських підприємств у
виробництві молока відповідно зменшується з кожним роком.

Стан вивчення проблеми. Проблему галузі молочного скотарс-
тва області досліджували Мельник І.О., Кіщак І.Т., Євчук Л.А.
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та інші. Вони проводили аналіз стану галузі і акцентували свою
увагу на окремих аспектах її розвитку. Метою даної статті є
виділити основні чинники, які обумовлюють розвиток галузі моло-
чного скотарства та окреслені шляхи виходу її з кризового стану.

Результати дослідження. Молочне скотарство – одна з
провідних галузей тваринництва Миколаївської області. Поголів’я
корів складає 3,1% від загальної кількості в Україні. Удій молока
на корову перевищує середній по Україні (табл. 1).

1990 р. 1995 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р.
Україна 2863 2204 2359 2709 2873 2887 3202 3487
Миколаївська 
область 2585 2162 2037 2637 2903 2947 3322 3482

Таблиця 1
Середньорічний удій молока від однієї корови, кг

Валова продукція тваринництва у порівнянних цінах 2000
року, починаючи з 2000 року, має тенденцію до зростання і
становить близько 600 млн. гривень.

Споживання молока на одну особу в рік показано в таблиці 2.

1990 р. 1995 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р.
Україна 373 243 199 205 225 226 226 225
Миколаївська 
область 356 380 190 197 233 241 244 248

Таблиця 2
Споживання молока та молочних продуктів на одну особу в рік, кг

Як видно із таблиці, молоком і молочними продуктами насе-
лення забезпечене не повністю і споживає їх менше за меди-
цинські норми, але в області воно забезпечене більше, ніж в
середньому в Україні.

Аналіз показує, що найбільший спад поголів’я і продуктив-
ності корів відбувся в сільськогосподарських підприємствах. Ко-
лись величезне дійне стадо, як шагренева шкіра, скоротилося
неймовірно майже у всіх дев’ятнадцяти сільськогосподарських ра-

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



Вiсник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, 2006 5

йонах. Особливо – у Врадіївському, Веселинівському, Березнегу-
ватському, Доманівському, Кривоозерському. Зберегли корівок у
достатній кількості на Арбузинщині, у Новобузькому, Миколаїв-
ському, Жовтневому районах. І ось сьогодні у так званому суспі-
льному чи громадському секторі – близько чотирнадцяти тисяч
корів. Позаминулого, 2004-го, їх було майже шістнадцять тисяч.
У приватному секторі на подвір’ї населення є 107 тисяч голів.
Було позаминулого року 106,6 тисячі. Приватний, індивідуальний
сектор виробив у чотири рази більше молока. Отже, основними
виробниками молока стали особисті господарства населення.

Тому весь тягар роботи в молочному скотарстві необхідно
перенести саме в селянські господарства, не забуваючи і про інші
форми господарювання.

Звичайно, досвіду роботи з питань селекції і технології виро-
щування молодняка, ветеринарного обслуговування тварин в осо-
бистих селянських господарствах наші спеціалісти мають ще
недостатньо, але його треба вивчати та опановувати.

Перш за все треба не тільки нарощувати поголів’я корів, але і
зменшити їх вибуття. Треба постійно дбати про підвищення їх
продуктивності та використання їх до 8-9 річного віку, пам’ятаю-
чи, що корову можна виводити із стада після 6-7 лактації.

Необхідно щорічно поповнювати маточні стада первісток на
25-30% з тим, щоб забезпечити можливість проведення жорстко-
го відбору корів за всіма господарсько-корисними ознаками. У
господарствах же області продовжується нераціональне викорис-
тання ремонтних телиць, тільки 68% телиць запліднюється в
оптимальному віці, а 18% запліднюється у віці старше 24 місяців.

При дотриманні цих вимог приходна частина основного стада
перевищуватиме витратну.

На молочну продуктивність впливають рівень і структура ви-
користовуваних кормів; стан відтворення і порода корів, стан виро-
щування ремонтного молодняка.

Наукою і практикою доведено, що при надої від корови до
5000 кг молока витрати кормів на одну голову на рік складають
54 ц корм.од., з них 35% концентрованих, 14 сіна, 10 сінажу, 8
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силосу, 7 коренеплодів, 26% зелених кормів.
Аналіз показує, що ситуація на виробництві інша.
У Миколаївській області основними зернофуражними культура-

ми є ячмінь, горох і кукурудза, які займають 28,9% площі посіву.
Валовий збір зернобобових культур зменшився за останні 10 років
на 40%. Урожайність ячменю складає 15,5 ц/га, гороху 8,5 ц/га,
кукурудзи 22,3 ц/га. Це в 2-3 рази менше можливого області.

У структурі посівів зернових культур низька питома вага
зернобобових, які мають високий вміст протеїну. В нинішній ситу-
ації саме горох є основним компонентом в балансуванні пожив-
ності раціону тварин. Виробництво раціонбалансуючих добавок
значно скоротилося, а їх ціна для підприємств, що ледве зводять,
як кажуть, кінці з кінцями, є недоступною. Тому основний напрям
балансування повноцінності раціонів та збільшення в них перетрав-
ного протеїну – це розширення посівів зернобобових (горох, соя,
віка) та люцерни з одночасним підвищенням урожайності.

Реформування в аграрному секторі вимагає обгрунтованого
розміщення кормових культур та поліпшення природних пасовищ,
вигонів, схилів балок та інших сільськогосподарських угідь, яких в
регіоні майже 1,5 млн. га. Цей земельний ресурс мало задіяний у
виробництві.

Незважаючи на значний агроекологічний потенціал, ці площі
фактично занедбані, використовуються нераціонально і безсистемно
в умовах великих антропогенних навантажень. Все це створило
умови, за яких на кормових угіддях інтенсивно ідуть процеси
деградації грунтів, постійно зменшується їх кормова продуктив-
ність, змінюється структурний склад фітомаси, порушується стабі-
льність екосистеми.

Розрахунки показують, що тільки проведенням недорогих агро-
технічних заходів їх продуктивність можна збільшити в 2-3 рази.

На прикладі СТОВ ”Інгульське” Баштанського району Ми-
колаївської області ми розрахували склад та суми грошових кош-
тів, які необхідно витратити на інтенсифікацію галузі
кормовиробництва та економічний ефект від їх запровадження.
Для цього, по-перше, необхідно створити високопродуктивне пасо-
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вище поблизу молочної ферми з розрахунку 0,3 га на одну
корову, що дозволить значно знизити витрати на скошування та
перевезення зелених кормів, підвищити продуктивність основного
стада на 20%. По-друге, довести частку кормових культур в
загальній посівній площі до 35,1%, досягти урожайності люцерни
35 ц/га, еспарцету та кормосумішей на зелений корм – 130 ц/га,
кукурудзи – 35 ц/га, ячменю – 30 ц/га за рахунок використан-
ня високоякісного насіння, внесення мінеральних та органічних
добрив, дотримання агротехніки вирощування та строків збирання.
По-третє, організувати виробництво повноцінних комбікормів за наве-
деною рецептурою. Ці заходи дозволять знизити собівартість 1 ц
кормових одиниць до 18 грн., собівартість 1 ц молока до 79,2 грн. та
досягти рентабельності виробництва молока на рівні 19,3% [1].

Особливе місце у вирішенні проблеми кормової бази відво-
диться виготовленню комбікормів, які повинні бути повноцінними,
в необхідній кількості і доступні споживачам за ціною. Тут знову
ж таки – проблема сировини.

Розглянемо економіку виробництва молока у ВАТ “Зелений
гай” Вознесенського району Миколаївської області (табл. 3).

Це господарство має непоганий, порівняно, удій молока на
корову. І все ж таки ціна реалізації 1 ц молока не перекриває
собівартість його виробництва, тому воно збиткове.

Цю структуру витрат на виробництво молока можна вважати
раціональною. Як видно із таблиці, витрати на виробництво 1 ц
молока невисокі і вони забезпечують прибуткове його виробництво.

Управління ветеринарної медицини області свою діяльність
спрямовує на розроблення та реалізацію заходів щодо охорони
території області від занесення збудників заразних, у тому числі
інфекцій, хвороб тварин, а також недопущення їх розповсюдження
за межі території області або карантинної зони; профілактики
діагностики інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб тварин та їх
лікування; захисту населення від хвороб, спільних для тварин і
людей; здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду за
використанням засобів ветеринарної медицини.

Фахівцями ветеринарної медицини області за 2005 рік прове-
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дено інспекторських перевірок господарств різних форм власності
– 1782; велику кількість щеплень та лікувально-профілактичних
обробок проти інфекційних хвороб великої рогатої худоби, діагнос-
тичних досліджень.

2002 2003 2004
Середньорічний надій молока від однієї корови, кг 3456 3579 4150
Затрати на 1 ц молока:
  - праці, люд.-год. 9,16 8,52 13,23
  - кормів, ц к.од. 1,13 0,9 1,14
Собівартість 1 ц молока, грн.:
  - повна 70,49 57,54 85,48
Ціна реалізації 1 ц молока, грн. 42,74 58,76 70,01
Прибуток (збиток), грн.:
  - на 1 ц молока -27,75 1,22 -15,47
  - на 1 корову -959,04 43,66 -642,01
Рівень рентабельності, % -39,37 2,12 -18,09

Таблиця 3
Економічна ефективність виробництва молока у ВАТ "Зелений гай"

Роки
Показники

Дослідження показали, що для удосконалення взаємовідносин
виробників молока з переробними та агросервісними підприємства-
ми необхідно узгоджувати взаємні інтереси на договірній основі,
створювати інтеграційні формування з метою кооперації зусиль
зацікавлених сторін, надавати сільськогосподарським товаровироб-
никам можливості реально впливати на процес формування цін та
розподілу доходів на правах співвласників переробних та агросерві-
сних підприємств, застосовувати елементи державного управління в
процесі налагодження міжгалузевих зв’язків з метою економічної
підтримки перспективних форм підприємницької діяльності.

Наприклад, в Миколаївській області деякі промислові підпри-
ємства, як інтегратори на ринку молока та молочної продукції,
здійснюють низку організаційно-виробничих заходів, спрямованих
на розвиток сировинної бази: виділяються кредити для закупівлі
племінної худоби, матеріально винагороджуються за підсумками
року кращі заготівельники молока від особистих селянських госпо-
дарств, на території населених пунктів заводи встановлюють холо-
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дильні камери для зберігання молока, забезпечують заготівельників
реактивами для визначення жирності прийнятого молока, організо-
вують вивіз молока транспортом заводу та інші.

Статті витрат Грн. %
Витрати на оплату праці 9,93 22,2
Відрахування на соціальні заходи - -
Засоби захисту тварин 2,37 5,3
Корми 17,95 40,0
Роботи та послуги 3,05 6,8
Витрати на утримання основних засобів, грн. 4,40 9,8
Інші витрати 4,74 10,6
Витрати на управління та обслуговування виробництва 2,37 5,3
Разом витрат 44,81 100,0

Таблиця 4
Склад та структура витрат на виробництво 1 ц молока в ПОП "Маяк"

Зважаючи на зосередження виробництва молока в особистих
селянських господарствах населення, нами запропоновано на першій
стадії інтеграційного процесу в кожному окремому населеному
пункті створювати кооперативні об’єднання дрібних виробників мо-
лока, тобто особистих селянських господарств.

Закон “Про державну підтримку сільського господарства
України” обіцяє бюджетну дотацію, Кабінет Міністрів передбачає
статтю видатків на дотації виробникам продукції тваринництва.
Мета – підтримати рівень “платоспроможності попиту українських
споживачів продукції тваринництва та запобігти виникненню серед-
ньостатистичної збитковості українських виробників”.

Висновок. Організація повноцінної годівлі худоби, пасовищне
її утримання, своєчасне проведення профілактичних заходів та
лікування тварин, підвищення контролю за використанням маточно-
го поголів’я сприятиме скороченню його та зменшенню витрат на
вирощування, утримання і виробництво продукції.
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УДК 336:338
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСПОДАРСТВ РАЙОНУ
І.І.Червен, доктор економічних наук, професор
І.В.Кушнір, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Обґрунтовано та апробовано методичні підходи до фінансової
характеристики господарств району як потенційних позичальників
кредитних ресурсів.

Обоснованы и апробированы методические подходы к
проведению финансовой характеристики хозяйств администра-
тивного района как потенциальных заёмщиков.

Невідкладність розв’язання проблеми кредитного забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників зумовила необхідність
створення за державної підтримки вітчизняної системи кредитуван-
ня аграрного сектора, яка б базувалася на врахуванні вимог та
інтересів суб'єктів кредитних відносин. Важливим складовим еле-
ментом цієї системи є фінансова оцінка господарств конкретного
району, як потенційних позичальників, з метою визначення креди-
тоспроможності аграрного сектора на регіональному рівні.

Дослідженню багато-аспектних питань становлення й розвитку
кредитних відносин сільськогосподарських товаровиробників із ко-
мерційними банками присвячено праці В.Я.Амбросова,
В.М.Алексійчука, О.Є.Ґудзь, Б.А.Дадашева, М.Я.Дем'яненка,
С.А.Кравченко, П.A.Лайка, С.С.Осадця, А.В.Сомика та бага-
тьох інших. Між тим глобальний підхід до кредитування все ще не
відіграє належної ролі, тому актуальними залишаються досліджен-
ня проблем та розроблення науково обґрунтованих пропозицій
щодо методичних підходів до оцінки фінансових показників госпо-
дарств району.

На прикладі Очаківського району Миколаївської області про-
ведемо оцінку сільськогосподарських підприємств як потенційних
позичальників.

На початок 2005р., за даними районного відділу статистики, в
Очаківському районі діяло 115 сільськогосподарських формувань

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



Вiсник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, 2006 11

різної організаційно-правової форми та форм власності, серед яких
13 господарських товариств, 5 приватних підприємств, 1 виробни-
чий кооператив, 95 фермерських господарств. На кінець 2005р. в
районі залишилося 12 сільськогосподарських товариств, у тому
числі 9 акціонерних, один сільськогосподарський кооператив, одне
товариство з обмеженою відповідальністю, одне приватне підприєм-
ство. Середньорічна чисельність працівників, зайнятих у сільському
господарстві, у 2005р. в порівнянні з 2004р. зросла на 92% і
складала 4648 осіб.

Важливим показником фінансового стану підприємств є забез-
печеність власними оборотними коштами, їх хронічна нестача слу-
гує ознакою банкрутства [1]. Проаналізуємо даний показник,
розрахунки оформивши у таблиці 1.

абсолютне %
Джерела власних коштів (підсумок І, II і 
V розділів пасиву балансу) 123482,1 163087,2 39605,1 132,1

Довгострокові зобов'язання (р. 480) 2229,0 12149,9 9920,9 545,1
Усього джерел власних і прирівняних 
до них коштів 125711,1 175237,1 49526,0 139,4

Необоротні активи підсумок розділу І 
активу балансу (р. 080) 105034,7 136825,9 31791,2 130,3

 Наявність власних оборотних коштів 20676,4 38411,2 17734,8 185,8

Показник На початок 
2005 р.

На кінець 
2005 р.

Відхилення

Таблиця 1
Забезпеченість власними оборотними коштами 

господарств Очаківського району

Як бачимо, забезпеченість господарств власними обіговими
коштами зросла більш ніж у півтора рази (на 85,8%), що свід-
чить про покращення господарської діяльності.

За таблицею 2 проаналізуємо наявність джерел формування
оборотних засобів сільськогосподарських підприємств району.

Аналіз даних таблиці 2 показує, що у 2004р. основних
джерел для формування запасів було недостатньо. У 2005р. ситуа-
ція значно покращилася. Загальний розмір джерел формування
запасів зріс вдвічі. На кінець 2005р. у цілому по району спостері-
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гається надлишок джерел утворення запасів. Проте власних обо-
ротних засобів протягом 2004-2005рр. господарствам не вистачає,
що змушує їх залучати кредити. У 2004р. баланс господарств
Очаківського району був низьколіквідним. Господарства могли
погасити свої зобов'язання лише у довготерміновому періоді. У
2005р. стан господарств значно поліпшився, баланс району є
ліквідним, тобто вцілому господарства можуть розрахуватися за
своїми зобов'язаннями у поточному періоді, проте не на першу
вимогу кредиторів. Розрахуємо узагальнений коефіцієнт ліквідності.

на початок на кінець

1. Джерела власних засобів за мінусом 
іммобілізації (р. 380 + р. 430 + р. 630) 123482,1 163087,2 123482,1

2. Необоротні активи (р. 080) 105034,7 136825,9 105034,7
3. Наявність власних оборотних засобів (р.1-р.2) 18447,4 26261,3 18447,4

4. Довгострокові кредити та залучені засоби (р. 
480) 2229 12149,9 2229

5.
Наявність власних оборотних засобів і 
довгострокових джерел формування запасів і 
витрат (р. 3 + р. 4)

20676,4 38411,2 20676,4

6. Короткострокові кредити та зобов'язання 
(р.500) 2060,2 4037,5 2060,2

7. Загальний розмір основних джерел 
формування запасів (р. 5 + р.6) 22736,6 42448,7 22736,6

8. Загальний розмір запасів (р. 100 + р. 110 + + 
р. 120 + р. 130 + р. 140) 24109,9 34530,2 24109,9

9. Надлишок (+) або нестача (-) власних 
оборотних засобів (р. 3 - р. 8) -5662,5 -8268,9 -2606,4

10.
Надлишок (+) або нестача (-) власних і 
довгострокових залучених джерел 
формування запасів і витрат (р.5 - р.8)

-3433,5 3881 7314,5

11.
Надлишок (+) або нестача (-) загального 
розміру основних джерел формування 
запасів і витрат (р.7 - р.8)

-1373,3 7918,5 9291,8

Таблиця 2
Джерела формування оборотних коштів 

у господарствах Очаківського району у 2005р.

№ 
з/п Показник

2005 р.
Зміна за 

період (+/-)

Проаналізуємо ліквідність балансу, застосовуючи коефіцієнти
ліквідності. Показники відобразимо в таблиці 3.
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Показники Оптимальне 
значення На 1.01.04 р. На 1.01.05 р. На 1.01.06 р.

Абсолютна 
ліквідність 0,2 – 0,25 0,067172895 0,047071501 0,102222481

Поточна 
ліквідність > 0,6 0,557178846 0,76006629 1,225644461

Загальна 
ліквідність > 1,0 1,629716802 2,199757209 3,237249133

Таблиця 3
Динаміка ліквідності балансу сільськогосподарських підприємств 

Очаківського району

Протягом періоду, який аналізується, показники ліквідності
покращуються. Так, у 2003р. господарства району не мали достат-
ньо оборотних коштів і могли розрахуватися за своїми зобов'язан-
нями лише у перспективі. У 2004р. коефіцієнт поточної ліквідності
зріс до нормативного значення, а отже господарства могли погаси-
ти свої борги за рахунок поточних активів. У 2005р. показники
покращилися, проте грошових коштів для покриття заборгованості
все ще недостатньо.

Важливим етапом оцінки фінансового стану є аналіз діло-
вої активності. Основними завданнями аналізу ділової актив-
ності виступають оцінка господарської ситуації; виявлення
факторів і причин досягнутого стану. Метою аналізу ділової
активності є одержання ключових показників обґрунтованої
оцінки стану об'єкта і перспектив його розвитку. Показники
ділової активності відображає таблиця 4. Для проведення ана-
лізу, крім форми 1 “Баланс”, використано форму 2 “Звіт про
фінансові результати”.

Показники фінансової стійкості розраховано в таблиці 4.
Як свідчать дані таблиці, коефіцієнти автономії та фінансуван-

ня протягом 2003–2005рр. знаходяться в межах нормативу. Час-
тка власного капіталу в структурі майна у 2005р. дещо
зменшилася, проте є значною і даний факт не становить загрози
для фінансового стану. Коефіцієнт фінансування в порівнянні з
2004р. знизився, проте перевищує критичне значення, отже майна
підприємств району достатньо, щоб погасити їх заборгованість. А
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от частка своїх оборотних засобів у власному капіталі недостатня,
що підриває фінансову стійкість.

Показники Оптимальне 
значення На 1.01.04 р. На 1.01.05 р. На 1.01.06 р.

Коефіцієнт автономії 0.5 – 0.66 0,728 0,737 0,727
Коефіцієнт маневрування 0.4 – 0.6 0,125 0,118 0,275
Коефіцієнт фінансування > 2.0 4,630 6,123 4,772
Коефіцієнт інвестування > 1.0
Коефіцєнт фінансового ризику <0,2 0,216 0,163 0,210
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,75-,9 0,740 0,753 0,790

Таблиця 4
Динаміка фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств 

Очаківського району

У 2005р. зріс коефіцієнт фінансового ризику, на 1грн. власно-
го капіталу припадає 0,21 грн. позичкового, у 2004р. цей показ-
ник становив 0,16 грн. Загалом фінансовий стан району є стійким і
покращується, про що свідчить зростання коефіцієнта фінансової
стійкості.

Наостанок дамо оцінку фінансовим результатам діяльності гос-
подарств району (таблиця 5).

Аналізуючи таблицю, бачимо, що доход від реалізації зріс
у порівнянні з 2003р. майже втричі, в порівнянні з 2005р. –
на 44,2% при зростанні собівартості реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) лише на 43,4% та 15,4% відповідно.
За всіма показниками спостерігається зростання. Зокрема,
валовий прибуток на 1 грн. витрат на виробництво і реаліза-
цію у 2005р. склав 35 коп., у 2004р. – 28,4коп., у 2003р.
сукупний фінансовий результат був негативним (збиток). 1
грн. активів у 2005р. принесла 0,6 грн. чистого прибутку. Це
низький показник. Проте в порівнянні з минулими роками він
зріс. Покращився і коефіцієнт рентабельності власного капіта-
лу – у 2005р. на 1 грн. власного капіталу отримано 8 коп.
чистого прибутку, що трохи перевищує прибуток на 1грн. в
2004р.
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Запропоновані методичні підходи до фінансової характеристики
господарств району доцільно і доречно використовувати і стосовно
інших адміністративно-територіальних одиниць.

2003 р. 2004 р. 2005 р. 2003 р. 2004 р.
1.Валовий прибуток від реалізації 
тис.грн. (ф.2, код 050) 4939,1 10064,4 14508,2 293,7 144,2

2.Собівартість реалізованої 
продукції, тис.грн. (ф.2, код040) 28467,2 35381,1 40815,8 143,4 115,4

3.Чистий прибуток,тис.грн. (ф.2, 
код 220) -3099,6 5921,4 9525,5 -307,3 160,9

4.Середньорічна сума активів, 
тис.грн. (ф.1, код 280) 156271,8 147277,8 166388,3 106,5 113,0

5.Середньорічна сума власного 
капіталу, тис.грн. (ф.1, код380) 115636,4 107821,5 121663,1 105,2 112,8

6.Коефіцієнт рентабельності 
продукції (р.1/р.2) 0,174 0,284 0,355 0,182 0,071

7.Коефіцієнт рентабельності 
капіталу (р.3/р.4) -0,020 0,040 0,057 0,077 0,017

8.Коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу (р.3/р.5) -0,027 0,055 0,078 0,105 0,023

Показники і порядок розрахунку
Роки

Таблиця 5
Динаміка показників фінансових результатів сільськогосподарських 

підприємств Очаківського району
2005р. у % до

Проаналізувавши фінансово-економічну діяльність підприємств
АПК Очаківського району можна стверджувати, що відбувається
фінансове оздоровлення сільського господарства. Чітко визначеної
спеціалізації район не має. Показники платоспроможності знахо-
дяться в межах нормативу (крім коефіцієнта абсолютної ліквід-
ності) та мають тенденцію до зростання. В цілому господарства
мають нормальний фінансовий стан і не залежать від позикових
джерел, хоча власних джерел покриття запасів їм не вистачає.
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УДК 338.43:634.8 (477.72)
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ ВИНОГРАДАРСТВА В РЕГИОНЕ

Л.А.Мармуль, доктор экономических наук, профессор
В.В.Шальнева, соискатель
Херсонский государственный аграрный университет

У статті визначено наукові підходи і технології галузі
виноградарства, виділено моделі і запропоновано показники рівня
інтенсифікації.

В статье определены научные подходы и технологии отрасли
виноградарства, выделены модели и предложен ряд показателей
уровня интенсификации.

Введение. Виноградарство является специфической отраслью
сельского хозяйства с очень длительным интервалом выращивания
насаждений до их вступления в плодоношение (от посадки черен-
ков до получения первого урожая проходит не менее 5 лет).
Учитывая это, особенно важно рациональное размещение виногра-
дных насаждений (по регионам, хозяйствам и даже по отдельным
участкам) и выбора для их закладки перспективных ампелографи-
ческих сортов.

В Украине наиболее благоприятные для развития виноградарс-
тва природные условия в Крыму, что обосновывает необходимость
закладки тут основной части новых насаждений. Основой рациона-
льного размещения насаждений винограда должна быть технологи-
ческая адаптация к комплексу природно-экологических факторов
региона и качество параметров конечной продукции – с одновре-
менным достижением наивысшей экономической эффективности
развития.

Новые виноградники необходимо закладывать в неукрывной
зоне высокоценными сортами. Одной из весьма характерных осо-
бенностей многолетних насаждений является то, что их необходимо
воспроизводить заблаговременно, намного раньше, чем перестают
функционировать существующие. Только в этом случае достигает-
ся планомерность в обновлении виноградников.

Виноград, как культура, в значительной степени отличается
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продолжительностью формирования насаждений, в зависимости от
сорта подобранных комбинаций, бонитировки почвы, уровня при-
меняемой агротехники выращивания. Профессор П.Г.Шпят разде-
лил весь жизненный цикл многолетних насаждений на 9 периодов:
рост вегетативных частей; рост и плодоношение; плодоношение и
рост; плодоношение; плодоношение и усыхание; усыхание, плодо-
ношение и рост; усыхание, рост и плодоношение; усыхание и рост;
рост. Возникает необходимость четкого определения длительности
неплодоносящего периода т. е. срока перевода молодых виноград-
ников в плодоносящие. На практике перевод молодых виноградни-
ков в плодоносящие чаще всего осуществляется через 4 года
после посадки, т.е. на пятый год. Однако имеются случаи перевода
и через 3 года, если закладку виноградников осуществляли приви-
тыми виноградниками саженцами высокого качества сильнорослых
сортов при хорошем агротехническом уходе.

Схемы посадки виноградников самые разнообразные. Это за-
висит от грунтов, агроклиматических условий, сортов, технологии
выращивания и уборки винограда. Однако в Крыму преобладает в
основном схема посадки с междурядьями 3м*1,5м. Исходя из
этого, необходимо использовать такую схему посадки насаждений,
при которой максимально используются природные ресурсы и
реализуются возможности средств механизации. В связи с отсутс-
твием малогабаритной техники рекомендуется использовать базо-
вую ширину междурядья для большинства районов Крыма на
промышленных виноградниках с высоким штамбом 3м с отклоне-
нием в бок расширения (до 3,5м) или сужения (2-2,5м), в
зависимости от силы роста сортов, влагообеспечения участка, сис-
темы ведения культуры, возможностей механизации и других
факторов.

Кроме того, рекомендуется регулировать количество кустов на
1га (с учетом районирования и сортовых особенностей и лучше
всего с расстоянием между кустами в ряду от 0,75 до 3 м). В
работах Н.Ш.Гусейнова, М.Ш.Гусейнова, А.Н.Калужного утвер-
ждается, что загущенные до 0,5м в ряду насаждения дают высо-
кие урожаи, однако сахаристость ягод снижается и в результате
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затруднена механизированная обработка почвы между кустами. По
их данным, при одной и той же ширине междурядий (3м) измене-
ние расстояния между кустами в ряду от 0,5 до 1м при бесшпале-
рном выращивании культуры происходит снижение урожайности
сортов: Декабрьский – с 236 до 110 ц/га; Фиолетовый ранний –
с 131 до 94 ц/га; подарок Магарача – с 183 до 135ц/га.
Концентрация сахара стала соответственно на 1,1; 0,3; 0,5г /100
см  выше, что связано в основном с низким урожаем в этих
вариантах исследования.

В отрасли виноградарства в Крыму имела место смена 4
технологий:

• технология выращивания виноградного куста в виде чаши;
• выращивание виноградного куста на деревянной опоре;
• выращивание виноградного куста на шпалерной основе;
• штамбовое выращивание куста.
В условиях региона целесообразно перейти на технологию

штамбового выращивание куста, которое дает возможность отка-
заться от таких затрат, как ремонт шпалерной опоры, обломка,
сухая подвязка, чеканка. К тому же затраты на закладку виногра-
дных насаждений из-за отсутствия шпалерной опоры уменьшатся
на 30-35%, что очень важно в современных условиях хозяйство-
вания. В результате штамбового выращивания повышается произ-
водительность труда при уборке урожая.

Экономически выгодная технология выращивания винограда с
низкой себестоимостью продукции без утраты ее качества должна
включать следующие компоненты:

1) оптимальное соотношение рабочей силы, энергетических и
материальных ресурсов, соотношение ручного и механизи-
рованного труда, оснащенности машинами и агрегатами и т.
д.;

2) рациональное размещение и концентрация столовых и тех-
нических сортов винограда в общем их балансе на ближай-
шие 5 лет;

3) обоснование выбора зон выращивания винограда (укрыв-
ная, неукрывная, орошаемая, суходолье и т. д.);

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



Вiсник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, 2006 19

4) использование экономически выгодного метода начисления
амортизации насаждений.

На основании изучения научных подходов ведения виногра-
дарства можно выделить следующие модели:

• неукрывные высокоштамбовые, суходольные, шпалерно-ряд-
ковые виноградники со схемой посадки 3*1,5 м высококаче-
ственных сортов (Алиготе, Шардоне, Пино и др.) с
использованием существующих средств механизации и руч-
ного труда со средней урожайностью 80 ц/га и сахаристос-
тью ниже 18 г/см;

• неукрывные, высокоштамбовые, суходольные безшпалерные
с индивидуальной приштамбовой опорой виноградники со
схемой посадки 2м*1м, с использованием малогабаритной
техники и ручного труда со средней урожайностью 130ц/ га
и сахаристостью 18г/см.
Очевидно, что себестоимость продукции в этих моделях будет

разной и, следовательно, для одних условий – это будет одна
модель, для других – другая. К примеру, если нам необходимо
получить сырье для производства марочных вин, то и затраты
должны быть выше, начиная с подбора участка и подготовки
саженцев высококачественных сортов, системы ведения насажде-
ний и технологии ухода за виноградниками. В другом случае, если
мы хотим получить сырье для ординарных дешевых вин, то и
технологию мы будем использовать малозатратную на малопродук-
тивных почвах.

Использование фактора стойкости растений к болезням, даже
при сохранении сформированной системы обработки грунта, может
более чем на 70% снизить затраты совокупной энергии на защиту
растений и на 13-15% сократить общую энергоемкость действую-
щих технологий. Среди столовых сортов предлагается внедрять в
производство сорта Память Каратьяна, Фриволент (селекция
ИВиВ “Магарач”), отличающиеся повышенной устойчивостью к
грибным заболеваниям, транспортабельностью, пригодностью для
потребления, как в свежем виде, так и для хранения. Способность
к высокой сахаристости сорта дает возможность его использовать
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в виноделии. Такие сорта, как Асма Магарача, Янтарний Мага-
рач, отличаются высокой урожайностью и прекрасными вкусовыми
качествами. Сорт Ассоль (селекция ИВиВ “Магарача”) выведен
специально для ЮБК, планируется к внедрению в 2015 году.

Среди технических сортов наибольшего внимания заслуживает
Цитроний Магарача, предназначенный в первую очередь для юж-
ных и юго-западных прибрежных районов Крыма. Его можно
выращивать для производства высококачественных мускатных сто-
ловых и десертных вин.

Для производства красных столовых крепких и десертных вин
во всех регионах Крыма рекомендуются сорта Кентавр Магарача,
Данко, высокоурожайные, устойчивые к заболеваниям. К 2010г.
необходимо расширить территорию посадки таких сортов, как Гра-
натовый Магарача, Память Голодриги, Подарок Крыму, Рислинг
Магарача. Все они высокоустойчивые к заболеваниям и дают
возможность производить качественные виноматериалы.

Для сельского хозяйства в целом и для отрасли виноградарст-
ва в частности характерным является переход от экстенсивного
способа ведения хозяйства к интенсивному т.е. к интенсификации
производства. Интенсификация сельского хозяйства связана с до-
полнительными затратами средств производства и труда на одной и
той же площади. Исходя из данного определения, основными
показателями уровня интенсификации в виноградарстве можно счи-
тать следующие:

1) капитальные вложения на 1га виноградников в стоимост-
ном выражении. Этот показатель можно определить как
соотношение затрат в стоимостном выражении в расчете на
1га эксплуатационных насаждений;

2) сумма вложений средств производства в денежном выра-
жении на 1га эксплуатационных виноградников (при этом
сумма вложений определяется амортизационными отчисле-
ниями и стоимостью использованных оборотных средств);

3) затраты труда в человеко-часах на 1га эксплуатационных
виноградников (с учетом уровня механизации производст-
венных процессов);
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4) сумма вложенных средств производства и затрат на оплату
труда на 1га эксплуатационных виноградников, т.е. произ-
водственные затраты.

Для определения уровня интенсификации виноградарства испо-
льзуют и дополнительные натуральные показатели: количество тра-
кторов в условных эталонных измерителях на 100 га виноградных
насаждений; количество внесенных на 1 га эксплуатационных наса-
ждений органических и минеральных удобрений; количество оро-
шаемых виноградников в гектарах на 100 га эксплуатационных
насаждений; удельный вес виноградников в площади сельскохозяй-
ственных угодий; структура сортового состава эксплуатационных
виноградников.

В связи с тем, что большое значение для интенсификации
виноградарства приобретают способы орошения, позволяющие рав-
номерно распределять воду не по всей площади виноградника, а
очагово, с учетом зоны более интенсивного иссушения. К таким
способам орошения относятся, прежде всего, капельное орошение
или микродождевание.

Широкое внедрение этих способов полива в виноградарстве
Крыма будет способствовать созданию новых высокопродуктивных
насаждений, значительному увеличению производства винограда,
более рациональному использованию и многократной экономии
поливной воды. Внедрение в производство систем микроорошения
позволит использовать под виноградники земли со сложным рель-
ефом и острым дефицитом водных ресурсов, создавать интенсив-
ные насаждения на малопродуктивных землях.

Можно с уверенностью сказать, что в Крыму накоплен опре-
деленный опыт высокой эффективности применения капельного
орошения на виноградниках. Наиболее крупные системы капельно-
го орошения были построены в хозяйствах “Россия”, “Мир”, “им.
Чкалова” Красногвардейского района; Агропромкомбинате “Виног-
радный” Симферопольского района. За последние 2 года системы
капельного орошения построены в совхоз-заводе “Плодовое” Бах-
чисарайского района; ОАО “Солнечная долина” и в ряде других
хозяйств региона.
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Разработанная технология микроорошения обеспечивала: сок-
ращение энергетических затрат на подачу воды к растениям на 50-
70%, экономию удобрений на 20-40%, сводила к минимуму или
полному исключению потерь воды на инфильтрацию, испарение,
смыв пестицидов, гербицидов, фунгицидов и на этой основе уме-
ньшения их вредного воздействия на окружающую среду.

Достижение высокой и стабильной урожайности винограда не
возможно без рационального внесения удобрений. Система внесе-
ния удобрений виноградников предусматривает получение высоких
и устойчивых урожаев винограда за счет обеспечения растений
питательными веществами, необходимыми для роста, развития и
плодоношения. Система удобрения виноградников должна вклю-
чать внесение органических и минеральных удобрений под планта-
жную вспашку, при посадке виноградника, при уходе за молодыми
и плодоносящими насаждениями. Проведем экономические показа-
тели внесения удобрений под насаждения винограда технического
сорта (на примере данных совхоз-завода “Плодовое” Бахчисарайс-
кого района).

Виды удобрений Дозы внесения удобрений, ц/га Цена 1 ц, грн.
Азотные 1,5 50
Фосфорные 1,3 60
Калийные 0,5 43
Органические 1,5 18

Таблица
Дозы внесения удобрений под виноградные плантации и цена

Кроме того, калькуляция затрат на выращивание включает и
такие статьи:

• затраты по транспортировке на 1 ц удобрений к месту
внесения – 3,5 грн.;

• затраты пор внесению суперфосфата и калия в расчете на
1га – 7,5 грн.;

• затраты по внесению органических удобрений на 1га –
6,5 грн.;

• весенняя подкормка аммиачной селитрой разбрызгивателем в
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расчете на 1га – 15 грн.;
• затраты на уборку и обработку 1ц дополнительного уро-
жая – 10 грн.
Результаты расчетов свидетельствую о том, что, прибавка

урожая достигает 10 ц/га и повышение рентабельности на 28,5%.
Кроме перечисленных мероприятий, одним из путей повыше-

ния экономической эффективности производства винограда являет-
ся своевременная борьба с болезнями винограда. На протяжении
многих десятилетий в защите виноградных насаждений от вредите-
лей преобладал химический метод, являющийся небезопасным для
окружающей среды, а также для здоровья человека.

В настоящее время в Крыму применяется эффективная ком-
плексная защита насаждений, предусматривающая максимальное
применение слаботоксичных соединений, а против ряда вредителей
– совершенно безопасных для окружающей среды средств, таких
как микробиопрепараты и биологически активные вещества – по-
ловые феромоны. Против милдью и антракноза рекомендуется
применять бордосскую жидкость в 1% концентрации или ее заме-
нители купроксат и другие. Против оидиума эффективна в приме-
нении коллоидная сера (10-20 кг/га). Против листовой формы
филлоксеры следует запланировать опрыскивание золоном, 35%
к.э. 2 л/га.

При закладке виноградников рекомендуется применять обра-
ботку посадочного материала в 1% ДНОКе. Это мероприятие
эффективно против бактериального рака, пятнистого некроза и
комплекса других болезней. При планировании защитных меропри-
ятий на любых виноградниках необходимо предусмотреть и агроте-
хнические мероприятия – междурядные обработки, борьба с
сорняками, особенно корневищными и корнеотпрысковыми, а так-
же качественное проведение сухой и зеленой подвязки, проведение
обломки. Эти мероприятия заметно снижают заболевание виногра-
дников милдью, оидиумом и другими болезнями.

В АР Крым в связи с большим разнообразием климатичес-
ких условий сроки обрезки виноградных кустов имеют существен-
ное значение. От этого зависят время распускания почек, потери

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



24
Економічні науки

питательных веществ, удобства укрывки кустов, а также устойчи-
вости лоз против мороза. Обрезку экономически выгодно прово-
дить в два срока: предварительную – осенью и окончательную –
весной. Осенняя обрезка дает возможность заготовить часть поса-
дочного материала с осени и своевременно кильчевать его ранней
весной. Многие хозяйства Крыма производят обрезку устаревшим
способом, а именно – обычными секаторами. Это довольно неэф-
фективный и трудоемкий метод. Мы предлагаем использование в
обрезке кустов винограда пневматического секатора. Обрезка лоз
винограда с помощью пневматических секаторов применяется для
облегчения работы виноградаря и ускорения сроков выполнения
работ за счет одновременного захвата восьми рядов винограда.

Выводы и рекомендации. Целью интенсификации виногра-
дарства в условиях конкретного региона является получение боль-
шего количества винограда с 1га эксплуатационных насаждений,
повышение его качества продукции, уменьшения затрат труда и
средств на единицу продукции и увеличения рентабельности произ-
водства винограда за счет рационального размещения и концентра-
ции высокопродуктивных и устойчивых к болезням столовых и
технических сортов винограда, оптимальной системы внесения удо-
брений, комплексной системы агротехнической обработки и ухода
за насаждениями.
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УДК 338.246
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ
СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
В.Д.Пантелєєв, доктор економічних наук
О.Ю.Кіпрєєва, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

У статті розглянуто актуальні проблеми страхування
сільськогосподарських ризиків в Україні. Проведено аналіз стану
агрострахування на сучасному етапі розвитку економіки України.
Запропоновано шляхи розвитку страхування сільськогосподар-
ських ризиків.

В статье рассмотрены актуальные проблемы страхования
сельскохозяйственных рисков в Украине. Проведен анализ
состояния агрострахования на современном этапе развития
экономики. Предложены пути развития страхования сельскохозяй-
ственных рисков.

В умовах переходу України до ринкової економіки виникає
розмаїття різних за статусом і організаційними формами підпри-
ємств, внаслідок чого в державі визначився вже доволі великий
сектор приватних землевласників, діяльність яких пов'язана з без-
ліччю ризиків: коливання цін і урожайності, часткова або повна
втрата ресурсів і зміна державної політики (які призводять до
значних коливань доходів по роках); стихійні лиха і надзвичайні
ситуації; такі природні небезпеки, як посуха, град, штурм, повінь.
Страхування виступає одним з інструментів послаблення дії цих
ризиків на сільське господарство. Але, за словами представників
страхових компаній, на сьогоднішній день сільськогосподарське
страхування є одним з найбільш збиткових та невигідних для
страховика [1].

Виходячи з викладеного, у статті поставлено за мету провести
аналіз агрострахування в Україні і обґрунтувати шляхи розвитку
сільськогосподарських ризиків.

Відповідно до інформації Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України станом на 31 грудня 2005 року
в Україні було зареєстровано 426 страхових компаній. Більшість
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цих компаній є невеликими за розміром й працює в окремих
регіонах або з деякими видами страхування. Приблизно 180 ком-
паній отримали ліцензії на страхування агроризиків. Реально ж за
2005 рік лише 120 страховиків укладали договори агрострахуван-
ня. Це обумовлюється недостатньою готовністю страховиків до
страхування сільськогосподарських ризиків, бо до 2000 року по-
слуги агрострахування надавалися в основному НАСК “Оранта”
[2].

Також, з урахуванням досвіду інших країн з розвинутими
системам агрострахування, експерти вважають, що приблизно 20%
виробників в Україні можуть страхувати 25-30% обсягів річного
виробництва. Розрахунки показують, що загальна страхова сума
по агрострахуванню в рік може досягати 3 мільярди доларів
США й це робить Україну привабливим ринком для світового
ринку перестрахування. З урахування оптимального страхового
таричу потенційна сума страхових премій у рік може складати
250-300 мільйонів доларів США. Це дорівнює річному бюджету
державних програм допомоги агросектору в Україні (фінансово-
кредитні й страхові субсидії) [2]. Але на кінець 2005 року
фактично отримані страхові премії від договорів агрострахування
склали лише 1% від можливих. Причому у загальній сумі страхо-
вих премій від усіх видів страхування, здійснюваних страховими
компаніями, це склало 0,2%.

Окрім неготовності страхових компаній до здійснення цього
виду страхової діяльності, на слабкий рівень агрострахування впли-
ває відсутність бажання у землевласників до страхування своїх
земель. На думку президента Ліги страхових організацій
О.Філонюка, самою актуальною проблемою в системі вдосконалю-
вання агрострахування є неоднозначне ставлення людей, що про-
живають у сільській місцевості, до самого процесу страхування і
його результатів. Це можна побачити за даними Ліги страхових
організацій України за 2005 рік як взагалі, так і по областям
України. Страховики застрахували посіви лише 6,4% від загальної
посіяної площі [2].

Причому цей вид страхування набув нерівномірного розвитку
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за областями України, а також непропорційного до наявних земель
(рис.1) [2].
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Рис.1. Діаграма страхування посівної площі України за даними 2005р.

Аналізуючи стан АПК України (рис.2), неважко помітити,
що найбільш повно охоплені страхуванням посіяні площі Заходу та
Півночі України. Питома вага цих областей у сільськогосподарсь-
кому виробництві незначна. В той же час такий великий постача-
льник озимини, як Крим (який є одним з основних 9
регіонів-постачальників озимих культур у країні і має 6,59% від
загальної площі) [2], взагалі не охоплений цим видом страхуванн.
А навіть в одній з найбільш охоплених страхуванням областей –
Одеській його обсяг (14%) неможна вважати достатнім.

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



28
Економічні науки

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

%
 за
ст
ра
хо
ва
но
ї п
ло
щ
і

О
де
сь
ка

М
ик
ол
аї
вс
ьк
а

А
Р 
Кр
им

Х
ар
кі
вс
ьк
а

Д
ні
пр
оп
ет
ро
вс
ьк
а

Д
он
ец
ьк
а 

К
ір
ов
ог
ра
дс
ьк
а

За
по
рі
зь
ка

Х
ер
со
нс
ьк
а

В
ін
ни
ць
ка

П
ол
та
вс
ьк
а

Л
уг
ан
сь
ка

Ки
їв
сь
ка

Че
рн
іг
ів
сь
ка

Че
рк
ас
ьк
а 

Х
ме
ль
ни
ць
ка

С
ум
сь
ка

В
ол
ин
сь
ка

Те
рн
оп
іл
ьс
ьк
а

Ж
ит
ом
ир
сь
ка

Л
ьв
ів
сь
ка

Ро
ве
нс
ьк
а

Ів
ан
о-
Ф
ра
нк
ів
сь
ка

Че
рн
ів
ец
ьк
а

За
ка
рп
ат
сь
ка

Області України

 

Області України 

%
 за
ст
ра
хо
ва
но
ї п
ло
щ
і 

Рис.2. Відносні показники покриття страхуванням
земельних ресурсів України в 2005р.

Нерівномірність розподілу застрахованих земель можна також
пояснити особливостями ризиків у кожній з областей. Але повніс-
тю на цей фактор не слід покладатися, бо за проведеним аналізом
можна побачити, що у двох регіонах (АР Крим та Закарпатська
обл.) взагалі не були укладені страхові договори. Аналізуючи
отримані страхові премії по областям, також можна побачити їх
непропорційний до посіяних площ розподіл (за виключенням Оде-
ської обл.), що пояснюється особливостями діяльності страхових
компаній, а також інтересами землевласників (рис.3).

Реальний стан речей показує, що агрострахування невигідно
ані страховикам, ані сільськогосподарським підприємствам. З одно-
го боку, страховики не хочуть брати на себе досить високі ризики
із сільськогосподарського страхування. Таким чином, якщо вони і
беруться за страхування, то компенсація ризиків здійснюється
шляхом підвищення вартості власне страхування, що ніяк не може
заохотити агропромисловців до добровільного користування стра-
ховими послугами, або підвищенням франшизи, що нівелює саму
сутність страхування.
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Рис.3. Розподіл отриманих страхових премій у 2005р. за областями

Аграрії також не заінтересовані в цьому страхуванні, що
викликано, в основному, відсутністю зайвих вільних коштів у них,
які можна було б направити на страхування, досить високим для
багатьох страховим тарифом, що у середньому по Україні стано-
вить 4,5%, а також погано відпрацьованими страховими договора-
ми [2]. А їх потяг до страхування обумовлюється лише
необхідністю, такою як, наприклад, отримання в банку позики або
встановлення державою обов'язкових видів страхування [2].

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити
наступні висновки:

1. В Україні є в наявності великий резерв для розвитку
агрострахування з існуючого рівня в 6,4% до 25-30%.

2. Для подолання небажання страховиків та аграріїв звертати-
ся до страхування ризиків сільського господарства необхід-
на розробка більш досконалих програм та правил
агрострахування, які задовольняли б страхувальників, і в
той же час були вигідними для страховиків.
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3. Потрібна державна підтримка як агрострахування та дер-
жавне регулювання цього ринку страхування шляхом за-
твердження законодавчо-нормативних актів. Причому в
цьому напрямку перші кроки вже зроблено, а саме прийн-
ято і введено з 01.01.2005р. в дію Закон України “Про
державну підтримку сільського господарства України”.

4. Слід не тільки передбачити в державному бюджеті необ-
хідні кошти для цієї підтримки, а й розробити механізм їх
ефективного використання. Проводячи необхідні заходи з
підтримки аграріїв, держава сприятиме залученню сільгосп-
виробників до агрострахування.

5. Серед важливих напрямків, що сприятимуть розвитку аг-
рострахування, є поширена система інформування потенцій-
ного агрострахувальника та наявність розгалужених гілок
страхових компаній, які б займалися цим видом страхуван-
ня.
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УДК 336.532:634
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ І ПІДТРИМКИ ВИРОБНИЦТВА
САДІВНИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

О.Ю.Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.С.Кушнірук, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

У статті викладено суть та особливості економічного механізму
державного регулювання садівницьких підприємств Миколаївської
області та обґрунтовано основні шляхи його удосконалення.

В статье изложены сущность и особенности экономического
механизма государственного регулирования садоводческих
предприятий Николаевской области и обоснованы основные пути
усовершенствования.

Постановка проблеми. У садівницьких підприємствах
України і Миколаївської області зокрема найгострішою на су-
часному етапі є проблема фінансового забезпечення ефективного
розвитку промислового садівництва, характерною ознакою якого
є різке скорочення площ багаторічних насаджень. Варто підкре-
слити у зв’язку з цим й таку характерну особливість сільського
господарства у садівництві, як дуже повільний обіг капіталу, що
ставить дану галузь у гірші умови ефективного господарювання
порівняно з харчовою промисловістю, торгівлею тощо. Ситуа-
ція, яка склалася в галузі в останні роки, потребує удоскона-
лення економічного механізму державного регулювання,
спрямованого на підвищення ефективності садівницького підком-
плексу України і забезпечення розширеного відтворення плодо-
ягідного виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питан-
ня розвитку промислового садівництва досить змістовно дослідже-
но в роботах О.Ю.Єрмакова, В.А.Рульєва, О.М.Шестопаля та
інших. Механізм державного регулювання галузі деякою мірою
досліджували А.В.Рибак [4] та Л.Д.Тулуш [5]. Важливість до-
слідження проблеми вдосконалення економічного механізму держа-
вного регулювання для ефективного розвитку усього
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сільськогосподарського виробництва (в тому числі і плодоягідного)
обумовлена насамперед недостатнім рівнем державної підтримки
розвитку аграрної сфери.

Формування цілей статті. Метою статті є висвітлення особ-
ливостей економічного механізму державного регулювання і під-
тримки виробництва садівницької продукції, а також шляхів його
удосконалення в південному регіоні України.

Результати досліджень. Український державний концерн з
питань садівництва, виноградарства, виноробної промисловості
(Укрсадвинпром) є однією із головних організаційних структур, на
яку керівними органами держави покладено завдання ефективного
використання інновацій в галузі садівництва, участь у державній
підтримці промислового садівництва і виноградарства; вивчення
кон’юнктури внутрішнього і зарубіжного ринків садівницької про-
дукції, оптимізація галузевої і міжгалузевої кооперації. При цьому
відзначено також заходи щодо підтримки галузей виноградарства,
садівництва та хмелярства за рахунок цільового використання ак-
цизного збору від продажу алкогольних напоїв. З цією метою у
квітні 1999 року був прийнятий Закон України “Про збір на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”, а пізніше –
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження поряд-
ку справляння збору та використання коштів на розвиток виногра-
дарства, садівництва і хмелярства” від 29 червня 1999 року
№ 170. Ці нормативні документи і визначають економічний меха-
нізм державного регулювання і підтримки виробництва садівниць-
кої продукції.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15
липня 2005 року №587 “Про затвердження порядку справляння
збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садів-
ництва і хмелярства” було затверджено Наказ Міністерства аграр-
ної політики України від 7 квітня 2006 року №182 про внесення
змін до наказу Мінагрополітики від 16.08.05 №383 “Про затвер-
дження нормативів на компенсацію витрат по закладанню молодих
багаторічних насаджень” (табл. 1) [2].
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Всього
в т.ч. 

вартість 
саджанців

Всього в т.ч. хім. 
захист

Яблуня 30,2 11,2 2,5 - 3,8 0,8 5
 однорічний 35,5 13,0 3,0 - 4,5 0,8 5
 двохрічний 31,5 13,5 3,5 - 4,5 0,8 4
 однорічний 50,2 15,2 4,7 11,0 4,8 0,8 5
 двохрічний 46,0 15,8 5,3 11,0 4,8 0,8 4
 однорічний 53,3 15,4 7,5 15,1 5,7 0,9 4
 двохрічний 48,6 16,4 8,5 15,1 5,7 0,9 3
 однорічний 51,2 17,5 9,4 15,1 6,2 0,9 3
 двохрічний 46,2 18,7 10,6 15,1 6,2 0,9 2
 однорічний 66,8 26,2 15,0 18,1 7,5 0,9 3
 двохрічний 62,3 29,2 17,0 18,1 7,5 0,9 2
 однорічний 73,4 31,3 18,8 18,1 8,0 0,9 3
 двохрічний 69,1 35,0 21,3 18,1 8,0 0,9 2
 3,3x1 кніп-баум 75,3 42,3 30,3 23 10,0 1,0 1

Груша 49,4 15,9 5,9 15,1 4,6 1,0 4

Вишня 24,3 11,1 2,5 - 3,3 0,7 4
 25,0 11,8 3,3 - 3,3 0,7 4
 25,6 12,4 4,0 - 3,3 0,7 4

Слива 28,0 11,5 2,5 - 3,3 0,7 5
 28,8 12,3 3,3 - 3,3 0,7 5
 29,5 13,0 4,0 - 3,3 0,7 5

Черешня 22,6 10,1 2,1 - 2,5 0,7 5
 26,1 12,1 З,1 - 2,8 0,7 5
 30,5 14,0 5,0 - 3,3 0,7 5

Абрикос 22,5 10,0 2,0 - 2,5 0,7 5
 25,9 11,9 2,9 - 2,8 0,7 5
 30,1 13,6 4,6 - 3,3 0,7 5

Персик 23,4 12,2 3,1 - 2,8 0,7 4
 24,4 12,8 3,7 - 2,9 0,7 4
 26,9 14,1 5,0 - 3,2 0,7 4

Горіх 
волоський 13,5 5,1 0,8 - 1,4 0,0 6

5x4
5x3

10x8

7x5
6x4
5x3
6x4

5x3
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6x4
5x3

6x3
5x3
6x4
6x3

4x1

Кісточкові
4x3

6x4

5x3

4x2,5

4x2

4x1,25

Зерняткові
6x4
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Таблиця 1
Нормативи витрат на складові частини відповідних робіт, в межах яких проводиться 

компенсація суб'єктам господарювання у садівництві 
(без краплинного зрошення) 
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Згідно із згаданою постановою Уряду №587, кошти, що
надійшли до спеціального фонду державного бюджету від збо-
ру, спрямовуються за бюджетною програмою 2801350 “Закла-
дення і нагляд за молодими садами, виноградниками та
ягідниками” на здійснення фінансової підтримки розвитку вино-
градарства у розмірі 70 відсотків, садівництва – 30 відсотків
та за бюджетною програмою 2801510 “Фінансова підтримка
розвитку хмелярства”. Один відсоток збору спрямовується на
фінансування витрат на проведення науково-технічних дослі-
джень та розробок у цих галузях у порядку, визначеному
Мінагрополітики [1].

Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання не-
залежно від організаційно-правової форми та форми власності, які
займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством, для
компенсації їх витрат відповідно до нормативів витрат на створення
1 гектару насаджень плодових і ягідних культур.

Для отримання фінансової підтримки одержувачі подають за-
яву, акт про фактичний обсяг виконаних робіт, проектно-кошторис-
ну документацію, відомості про витрати на виконання робіт,
кошториси, акти інвентаризації садів і ягідників, технологічні карти
їх вирощування.

Для розгляду поданих документів утворюються регіональні
комісії, які визначають попередній обсяг фінансової підтримки в
розрізі кожного одержувача, виходячи з фактичних площ молодих
багаторічних насаджень та затверджених нормативів витрат на 1
гектар насаджень.

При цьому застосовується коефіцієнт повноти виконаних ро-
біт, який визначається як відношення фактично здійснених витрат
на складові частини відповідних робіт до затвердженого нормативу
витрат.

На підставі визначених комісією обсягів Мінагрополітики
подає Державному казначейству розподіл коштів відповідно до
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками.

Програма з відшкодування витрат на садіння і догляд за
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молодими насадженнями діє в усіх областях України і в Микола-
ївській області зокрема. В області функціонує корпорація “Мико-
лаївсадвинпром”, що об’єднує близько 18 підприємств, 9 з яких
виробляють садівницьку продукцію. Так, у 2005 році в програмі
брало участь 15 підприємств (в т.ч. 7 садівницьких), якими
закладено молодих насаджень на площі 412,9 га, в тому числі
виноградників 192,4 га, садів 219,5 га і маточників 1 га. При
цьому витрати на закладання молодих садів становили 2204,1
тис. грн., 72,4 % з яких складала вартість саджанців. При
цьому було збудовано краплинне зрошення на площі 178,9 га,
фактичні витрати по якому склали 1417,1 тис. грн., а в середньо-
му на 1 га – 7,92 тис. грн. (табл. 2). Слід відмітити, що
найбільша питома вага площ закладання садів та будівництва
зрошення зосереджена у ЗАСТ “Зоря Інгулу” (27,5% та 52%
відповідно). Підприємствам корпорації було компенсовано
2740,7 тис. грн., або 52,6% від здійснених витрат згідно з їх
нормативами (табл. 4).

 Проведені дослідження показали, що в 2006 році було
закладено 111,1 га молодих садів і ягідників, з яких 90,8 %
насадження кісточкових культур, при цьому витрати на створення
склали 670,8 тис. грн., з яких 59,1 % – вартість саджанців
(табл. 3).

 Витрати на будівництво зрошення на площі 104,2 га склали
913,4 тис. грн., або 24,6 % від загального обсягу витрат. Досить
значними (39,1%) є витрати по догляду за молодими насадження-
ми, що зумовлено ефективним використанням засобів захисту
рослин.

Слід зазначити, що майже при однаковій площі молодих
насаджень у ВАТ “Зелений Гай” і ЗАСТ “Зоря Інгулу” фак-
тичні витрати на їх закладання істотно різняться і становлять
відповідно 19% і 50% по корпорації.

В цьому ж році садівницьким підприємствам корпорації “Ми-
колаївсадвинпром” було компенсовано 895 тис. грн., або 24% від
здійснених витрат (табл. 4).
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Назва господарства 02.07 21.07 20.08 14.09 20.10 Всього

ВАТ "Зелений Гай" 50 30 - - 50 130
ВАТ "Підгурївське" 50 - - 40 90
СЗАТ "Зоря Інгулу" 70 70 80 50 100 370
ВАТ "Богданівський" 50 - - - - 50
Разом по корпорації 
"Миколаївсадвинпром" 220 100 80 50 190 640

ФГ "Вікторія" - 20 - - - 20
ВАТ "Шляховий" - 20 - - - 20
ТОВ "Поіск-Ніка" 20 20 - - - 40
ФГ "Золота рибка" 20 - - - 20
СТОВ "Дружа" - 30 30 - 30 90
ТОВ ТНК "НВС" - - 150 - - 150
ТОВ НТЦ "Лан" - - - 20 - 20
ТОВ "Сави" - - - - 150 150
ПОВСП ім.Т.Г.Шевченко - - 40 - 150 190
Всього по області 260 190 300 70 520 1340

23.05 18.07 07.10 15.12
ВАТ "Зелений Гай" 50 10 110 490 - 660
ВАТ "Підгурївське" 85 75 67,3 30 - 257,3
СЗАТ "Зоря Інгулу" 350 30 194 348 - 922
ВАТ "Радсад" 230 47 322 19 - 618
СЗАТ "Ольвія" - 16 10 67 - 93
СЗАТ "Дніпро" - - - 68 - 68
ТОВ "Оксамит" - - - 122,4 - 122,4
Разом по корпорації 
"Миколаївсадвинпром" 715 178 703,3 1144,4 - 2740,7

ФГ "Вікторія" - 30 - 22 - 52
ТОВ "Поіск-Ніка" 5 - 8 - - 13
ФГ "Золота рибка" 45 23 78 - - 146
СТОВ "Дружба" - - - 22 - 22
Всього по області 765 231 789,3 1188,4 - 2973,7

07.03. 03.05. 07.06 26.06 26.07
ВАТ "Зелений Гай" - - 5 - 93 98
ВАТ "Підгурївське" 20 - 32 16 8 76
СЗАТ "Зоря Інгулу" 107 - 130 27 225 489
ВАТ "Радсад" - 2 4 6 15 27
СЗАТ "Ольвія" - - 34 57 11 102
СЗАТ "Дніпро" - - 10 4 - 14
ТОВ "Оксамит" - - 23 56 10 89
Разом по корпорації 
"Миколаївсадвинпром" 127 2 238 166 362 895

ФГ "Вікторія" - - 9 - - 9
ФГ "Золота рибка" - - 175 4 27 206
Всього по області 127 2 422 170 389 1110

2006 рік

Таблиця 4
Фінансування розвитку садівництва по господарствам Миколаївської 
області за 2004-2006 рр., відповідно до нормативів на 1 гектар, тис. грн.

2004 рік

2005 рік
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Потрібно відзначити, що державна підтримка розвитку
виноградарства і садівництва станом на 1 серпня 2006р.
склала 8349 тис. грн., з яких 7186 тис. грн., або 86%, по
корпорації, в тому числі 895 тис. грн., або 12,4 %, на
розвиток садівництва.

Поряд з вільним ціноутворенням має бути і державне регулю-
вання. Ціни на плоди та ягоди повинні гарантувати еквівалентність
обміну промислової і сільськогосподарської продукції, забезпечення
садівницьким господарствам розширеного відтворення багаторічних
насаджень, сприяти впровадженню науково-технічного прогресу в
галузь і задовольняти зростаючі потреби споживачів на ринку
продовольства.

Галузь садівництва є надто ризикованою, особливо в східній
і північній частинах України, де виробництво плодів і ягід знач-
ною мірою залежить від погодних умов. Так, у 2006 році
збитки від загибелі врожаю у зв’язку із несприятливими погод-
ними умовами у ВАТ “Зелений Гай” склали 3617,1 тис. грн.
Вважаємо за доцільне переглянути політику страхування врожа-
їв, зокрема формування страхових тарифів, привести їх у відпові-
дність з реальними потребами. Державне регулювання системи
захисту виробників від наслідків згубної дії екстремальних факто-
рів повинно здійснюватися шляхом прямих бюджетних компенса-
цій збитків або внесенням частини страхових платежів.
Страхування повинно сприяти ініціативній фінансовій діяльності у
галузі садівництва.

Висновок. Отже, основними пріоритетними напрямами
удосконалення економічного механізму державного регулю-
вання і підтримки виробництва садівницької продукції є:
вирішення на державному рівні цінової, кредитної й страхо-
вої політики; державного протекціонізму; податкового регу-
лювання інноваційної діяльності; сприяння впровадженню в
галузі інтенсивних технологій виробництва плодів і ягід;
залучення державних інвестицій та жорсткий контроль за їх
використанням.
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УДК 332.3:631.51
ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

О.В.Шебаніна, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Висвітлено ретроспективу використання аграрних земель в
Україні в цілому та її південних областях. Виявлено невирішені
тут проблеми. Зроблено спробу сформулювати комплекс заходів
щодо покращення сучасного стану справ, підвищення
ефективності землекористування.

Освещена ретроспектива использования аграрных земель в
Украине в целом и ее южных областях. Выявлены нерешенные
здесь проблемы. Сделана попытка сформулировать комплекс
мероприятий по улучшению современного состояния дел,
повышения эффективности землепользования.

Кожне сільськогосподарське підприємство (незалежно від фо-
рми господарювання) володіє певним ресурсним потенціалом, що
складається із землі, робочої сили, основних та оборотних засобів.
Причому, вихідними, визначальними для аграрних формувань,
звичайно ж, є земельні угіддя, стан яких значною мірою обумов-
лює ефективність функціонування будь-якої виробничої сільського-
сподарської структури.

Проблемою ефективності використання аграрних угідь займа-
ється значна кількість науковців. Однак деякі її аспекти залиша-
ються не до кінця вивченими. Метою даної статті є дослідження
ретроспективи застосування земельних угідь сільгосппризначення
по Україні в цілому та її південних областях (Миколаївській,
Одеській та Херсонській), виявлення невирішених у цій сфері
проблем і розроблення пропозицій щодо покращення сучасного
стану справ.

В Україні тривалий період часу мало місце посилене викорис-
тання наявних земельних угідь, у результаті чого склалися занадто
високі рівні їх розораності.

Слід зазначити, що у нашій державі найвища у світі розора-
ність території – 56,2%, а сільськогосподарських угідь – 77,8%.
Між тим, наприклад, у США рівень розораності території стано-
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вить лише 20%, в Австрії та Китаї – 10%, у Болгарії та
Франції – 34%, у Великобританії – 28%, Нідерландах – 25%.
Але, не зважаючи на низькі рівні цього показника, у них немає
проблем із забезпеченням вітчизняного населення продовольством.
Більш того, значна його частина успішно експортується.

У результаті формування в Україні техногенного типу розвит-
ку АПК (у тому числі його продовольчого підкомплексу) відбува-
ється великомасштабна деградація і навіть повна втрата
сільськогосподарських угідь – через ерозію, зменшення вмісту
гумусу в грунті, зростання часток засолених та заболочених зе-
мель. За даними Держкомзему України, 13,2 млн.га сільськогос-
подарських угідь країни зазнають водної ерозії, 19,3 млн.га –
вітрової, 10,7 млн.га мають підвищену кислотність, 3,9 млн.га –
засолені і солонцюваті, 3,6 млн.га – заболочені і перезволожені.
Площа еродованої ріллі протягом останніх 25 років збільшилася
на третину і щорічно розширюється на 90-100 тис.га, а вміст
гумусу в грунтах знизився на 20%. Разом з тим витрати на
протиерозійні та інші землеохоронні і меліоративні роботи постійно
зменшуються.

Наприклад, на Миколаївщині станом на початок 2006 року
майже половина (42,1%) орних земель знаходилася на ерозійно-
небезпечних площах, у результаті чого середньорічний змив грунту
в області сягав понад 13 т/га. Впродовж останніх десяти років
ареал водної ерозії поширюється на 14 тис.га за рік. Ерозійні
процеси одержали поширення на 48% орних земель. Для того,
щоб компенсувати втрати гумусу, в грунти області потрібно вноси-
ти щороку понад 61 млн.тонн гною, що у грошовому виразі
становитиме понад 3 млрд.грн.

На жаль, значна частина земель нашої країни, у тому числі і
її причорноморських областей страждає від різноманітних забруд-
нень і тому має незадовільний екологічний стан. За даними ННЦ
“Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського”,
20% сільськогосподарських угідь України забруднено промислови-
ми відходами, понад 8,4 млн.га – радіонуклідами. На техногенно
забруднених землях урожайність зернових культур знижується на

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



Вiсник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, 2006 43

20-35%, кормових – на 35-50 і плодових – на 35-40% [3].
Деградація аграрних земель набула загрозливого характеру

для безпеки держави. В останні роки в розрахунку на 1 га
сільськогосподарських угідь у нас виробляється валової продукції
в середньому на 270 євро, тоді як у країнах-членах ЄС – понад
2 тис.євро. Тобто землемісткість нашого сільського господарства у
8 разів вища, ніж у країнах Євросоюзу [5].

Необхідно вказати, що в різних регіонах нашої країни якісний
стан, а у підсумку – і грошова оцінка земель значно відрізняєть-
ся. Результати проведених нами по причорноморських областях,
Україні в цілому та її Степу досліджень щодо грошової оцінки
аграрних земель зосереджено в таблиці.

Види угідь Миколаївська 
обл.

Одеська 
обл.

Херсонська 
обл. Степ Україна в 

цілому
Сільгоспугіддя в цілому 7348 8125 9848 8881 8733
у т.ч.: рілля 7715 8228 10126 9291 9204
   багаторічні 
   насадження 27085 31641 30403 34232 34330

   сіножаті 2034 3029 1792 3012 4541
   пасовища 1997 2095 1652 2261 2758

Таблиця 
Грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь України, її Степу та 

причорноморських областей за 2005 р., грн.

Серед наведених у таблиці груп земельних угідь як в Україні
в цілому, так і в її Степу та причорноморських областях найвищу
грошову оцінку мають багаторічні насадження, але це обумовлено
не більшою родючістю земель під ними, а тим, що до вартості 1 га
садів і виноградників включається і грошова оцінка самих наса-
джень. Стосовно інших груп земельних угідь необхідно відмітити,
що найбільшою вартістю, звичайно ж, відрізняється рілля. Зокре-
ма, по Україні в середньому вона у 2,0 і 3,3 раза перевищує рівні
цього показника по природних сіножатях і пасовищах.

Порівнюючи причорноморські області нашої країни, слід під-
креслити, що як по сільгоспугіддях в цілому, так і по ріллі
найбільш цінні землі має Херсонщина, друге місце посідає Оде-
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щина, а третє – Миколаївщина. У порівнянні із середніми даними
по Степу та Україні в цілому у кращому стані за вказаними
видами угідь знаходиться лише Херсонська область, а Одеська і
особливо – Миколаївська поступаються їм.

Що стосується багаторічних насаджень, то їх грошова оці-
нка найвища в Одеській області, а найнижча – у Миколаївсь-
кій. Таким чином, з причорноморських областей за більшістю
видів угідь гірші землі має Миколаївська область, а кращі –
Херсонська.

Говорячи про високі рівні деградації земель та їх сучасний
незадовільний стан, слід визнати, що причиною цього є малі
обсяги здійснюваних останніми роками робіт щодо відновлення
угідь, порушених внаслідок тих чи інших причин.

Основними формами використання сільськогосподарських зе-
мель у сучасних умовах є наступні три: передача в оренду,
особисте використання її землевласником, спільна експлуатація зе-
мель на кооперативних засадах кількома землевласниками. Говоря-
чи про оренду, слід вказати, що за належної законодавчої бази,
дотримання умов укладених угод, відповідальності сторін саме вона
може стати запорукою сталого розвитку сільського господарства.
Що стосується другого шляху, то його застосування в умовах
відсутності засобів малої механізації, нерозвиненості обслуговуючих
структур аграрного профілю, професійної непідготовленості багатьох
власників земельних ділянок, на нашу думку, для більшості з них
практично не під силу. Оскільки вирішення цих питань з кооперу-
ванням землевласників значно полегшується, третя з переліче-
них вище форм є більш прийнятною, ніж друга. У ній легше
забезпечити багатопрофільність господарювання (що “страхує”
від несприятливих погодних умов окремих років), дотримува-
тися раціональних сівозмін, ефективно використовувати людсь-
кий ресурс.

Як відомо, у світі основна частина земель сільськогосподарсь-
кого призначення застосовується в якості застави при одержанні
кредитів, продається ж її лише 0,7-1% [2]. Тільки через іпотеку
сільське господарство може стати вигідним бізнесом, оскільки вона
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сприяє концентрації земель у ефективних власників і раціоналізації
землекористування. За даними Держкомзему України, використан-
ня половини із загального обсягу розпайованих земель як об’єкта
застави на умовах іпотечного кредитування дозволить залучити в
аграрний сектор понад 4 млрд. грн. довгострокових кредитів [2].

Світова практика доводить, що ринкові механізми обороту
земель не є самодостатніми і потребують державного регулювання.
Саме держава покликана забезпечити гарантії власності й обігу
земель, стабільність своєї політики щодо земельної нерухомості та
інвесторів, а також формування ефективної системи планування.

Створення ринку сільськогосподарських земель нині стриму-
ється через мораторій на їх купівлю-продаж. Для запровадження
дійового ринку аграрних земель в Україні доцільно вжити ряд
заходів, які б забезпечували його прозорість, демократичність,
функціонування в інтересах селян та контроль з боку держави і
громадян. Насамперед необхідно створити належну інфраструктуру
цього ринку, основними складовими якої, на погляд Т.М.Ліщенюк
[4], є: система формування і регулювання ринку; сільські товари-
ства з регулювання обороту земель сільськогосподарського при-
значення; ліцензовані організації із землеустрою та оцінки
земель, представництва земельної біржі, спеціалізовані земельні
суди; земельно-кадастрова система; інформаційна система, у тому
числі земельно-інформаційна (попиту і пропозиції); кредитні орга-
нізації і заклади, земельні і комерційні банки, земельно-консалти-
нгові підприємства.

Існуюче законодавчо-методичне забезпечення ринку земель
характеризується недостатнім рівнем нормативних розробок, що
гальмує побудову його інфраструктури та застосування економіч-
них методів регуляторної участі держави. В Україні доцільно
завершити формування правової бази ринку земель, спростити
процедуру оформлення угод із земельними ділянками, при розпо-
ділі і використанні сільгоспугідь дотримуватися екологічних вимог,
удосконалювати систему обліку і реєстрації земельних ділянок і
прав на них, сформувати належну інфраструктуру земельного рин-
ку тощо. На основі невитребуваних земельних часток (паїв) необ-
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хідно сформувати спеціальні земельні фонди для подальшого їх
перерозподілу або здачі в оренду працівникам сільгосппідприємств,
громадянам України, які постійно проживають на території відпові-
дної місцевої ради, де розміщена дана земельна ділянка (пай). А
для цього потрібно провести повсюдний землеустрій.

З метою регулювання обороту земельних ділянок на території
кожного адміністративного району необхідно створити відповідні
сільські товариства за участю представників органів виконавчої
влади, місцевих органів земельних ресурсів у сільському госпо-
дарстві, банків, сільгосппідприємств, фермерських і особистих се-
лянських господарств. Їх основними завданнями є:

• розгляд пропозицій купівлі-продажу земельних ділянок – з
точки зору дотримання переважного права їх придбання
мешканцями даної сільської території;

• сприяння обміну земельних ділянок;
• створення резервного фонду земель (шляхом викупу діля-
нок) для його подальшого перерозподілу;

• організація продажу земельних ділянок, використання яких
не відповідає вимогам їх раціонального застосування;

• систематизація інформації про оборот земельних ділянок, їх
ціни, доцільне використання та можливі інвестиції;

• виявлення непридатних для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва і формування резервного фонду зе-
мель з метою їх передачі (продажу) для несільськогоспо-
дарських потреб;

• організація узгоджувальних процедур для вирішення земель-
них та майнових спорів [4].
Для зупинення тенденції щодо руйнування природного середо-

вища держава покликана розробляти відповідні програми охорони і
відновлення природних ресурсів та заохочення сільгосптоваровиро-
бників у використанні екологічно безпечних технологій, в яких
передбачається належна їх підтримка. Кошти, що надходитимуть
від платежів за порушення землеохоронного законодавства, доці-
льно було б нагромаджувати в Державному земельному банку, а
використовувати – лише за цільовим призначенням.
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Важливим джерелом нагромадження коштів та ефективним
заходом щодо охорони земель є ліцензування землекористування.
Придбавши відповідну ліцензію, суб’єкт господарювання отримує
право не тільки на застосування визначених забруднюючих інгреді-
єнтів, але й на подальший перепродаж отриманої ліцензії. Пере-
продаючи її, землекористувач повинен заздалегідь скоротити
забруднення та псування грунтів і створити певні умови для
оптимального землекористування.

Для подолання кризового екологічного стану необхідно: впро-
ваджувати заходи щодо вилучення з обігу 20-30% непридатних
для обробітку малопродуктивних площ; удосконалювати системи
обробітку грунту, використання добрив та захисту рослин; запрова-
джувати прогресивні системи землеробства. За розробками науко-
вців [5], у цілому по Україні з інтенсивного обороту слід вивести
5-12 млн.га ріллі. Це – еродовані і деградовані площі, певна
частина яких уже не використовується.

Всі землеохоронні заходи повинні базуватися на обов’язково-
му використанні орних земель за сівозмінами. Необхідно виводити
по черзі із сівозмін 25-30% орної землі на 5-6 років. Така
тимчасова “консервація” земель дозволить одержати дешеві корми
для тваринництва, а також “відпочити” землі від інтенсивного
обробітку та відновити її родючість. Перед введенням у сівозміну
частину цих земель доцільно зайняти вирощуванням багаторічних
злако-бобових трав, що створюють 500-750 кг/га гумусу, еквіва-
лентного 20-30 т/га гною, і забезпечують виробництво 1,5 млн.т
азоту, а частину вилучених земель використовувати під культурні
пасовища та сіножаті.

Одним з важливих напрямів збереження та підвищення родю-
чості грунтів і навколишнього середовища є вирощування ріпаку,
основні переваги якого такі: 1 га ріпаку поглинає близько 20 т
вуглекислого газу; при вирощуванні ріпаку з вузькими міжряддя-
ми (12,5см) у 4-8 разів зменшується негативний вплив інтенсив-
ності дощу, на 20-30% покращується водопроникненість опадів у
нижні шари грунту, що запобігає ерозії останнього; солома, яка
залишається на полі після збирання урожаю, відіграє роль мульчі,

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



48
Економічні науки

що теж запобігає ерозійним процесам; він очищує грунт від
радіонуклідів; ріпак є цінним попередником для пшениці, урожай-
ність якої при цьому підвищується на 20%; технічний гліцерін
окремих сортів ріпаку є сировиною для виробництва фосфорних
добрив; вирощування ріпаку відрізняється високою рентабельністю.
Нині в Україні близько 1,3% ріллі засівається озимим ріпаком. У
перспективі є можливість збільшити площі під ним до 10%
(близько 3 млн.га), головним чином – за рахунок скорочення
посівних площ під соняшником, що позитивно вплине на якісні
показники земель, стан навколишнього середовища, сприятиме
акумуляції коштів у виробників сільськогосподарської про-
дукції [1].

Як відомо, необхідною умовою ефективного використання зе-
мель в Україні і особливо – в її південних областях є зрошення,
позитивна роль якого виявляється насамперед у підвищенні уро-
жайності більшості сільськогосподарських культур. Проте слід
вказати, що в останні роки в нашій країні відбувається послідов-
не скорочення площ зрошуваних земель, про що можна судити
за рисунком.
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Рис. Динаміка площ зрошуваних земель
сільськогосподарських підприємств України
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За охоплений на цьому рисунку період часу загальна площа
зрошуваних земель аграрних підприємств України скоротилася з
2600 тис.га у 1990р. до 1577 тис.га у 2004р., тобто в 1,6 раза.
Основною причиною цього є висока капіталоємність зрошуваних
систем і самого процесу зрошення, що в умовах гострої нестачі у
господарств певних фінансових ресурсів їм не під силу. Наявні ж
системи вже вийшли з ладу і відновити їх частіш за все практично
неможливо.

Водночас слід вказати, що на практиці у зв’язку з порушен-
ням оптимальних норм поливів мають місце негативні випадки
погіршення екологічного стану земель і навколишнього середовища
в цілому, а в результаті – і зниження якості вирощеної продукції.
У цьому плані показовими, на наш погляд, можуть бути негативні
наслідки підтоплення земель зони сухого степу Каховського водо-
сховища. У результаті підвищення рівня грунтових вод на значних
територіях терас Дніпра та Причорноморської низовини багаті
темно-каштанові грунти втратили свою колишню родючість. На
ділянках, що зрошувалися протягом 17 років, рівень засолення
досягнув таких величин, які дуже негативно впливають на розви-
ток сільськогосподарських рослин, розміри і якість їх урожаю.
Ураховуючи вказане, поливні норми повинні бути такими, щоб
вода повністю використовувалася на живлення рослин і не потрап-
ляла в інші шари грунтів.

З використовуваних нині систем зрошення найбільшої уваги
заслуговує спільне застосування крапельно-зрошувальної і фітомо-
ніторингової систем, що з успіхом робиться, наприклад, у ВАТ
“Агропромислова фірма “Таврія” Херсонської області. Це підпри-
ємство славиться своїми натуральними виноградними винами, осо-
бливо – сухими та напівсухими (11 млн. пляшок на рік). В
останні роки виробляються і коньяки – в середньому 8 млн.
пляшок на рік. Взагалі тут виготовляють 20 найменувань вин і 14
– коньяку.

З вищевказаного можна зробити висновок, що в останні роки
і в Україні в цілому, і в її південних областях відбувається
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погіршення стану земель сільськогосподарського призначення. Усу-
ненню цієї негативної тенденції та підвищенню ефективності вико-
ристання аграрних земель сприятиме здійснення висвітленого у
статті комплексу заходів.
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УДК 332.365
ДО ПИТАННЯ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ

В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
КАРПАТСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ

М.Щурик, кандидат економічних наук, професор
Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва

Перехід до ринково орієнтованої економічної моделі
відтворення земельних ресурсів потребує запровадження сучасної
вартісної їх оцінки. Нині немає єдиного підходу до встановлення
ціни землі. Теоретичні та методологічні засади, покладені в основу
бази оцінки земельних ресурсів сільського господарства, значно
занижують їх реальну вартість.

Переход на рыночно ориентированую экономическую модель
воспроизведения земельных ресурсов требует внедрения
современной  стоимостной их оценки. Нынче нет единого подхода
к установлению цены земли. Теоретические и методологические
основы, лежащие в основании базы оценки земельных ресурсов
сельского хозяйства существенно занижают их реальную
стоимость.

Постановка проблеми. Ефективність відтворення земельних
ресурсів у сільському господарстві значно залежить від теоретич-
них, методологічних та прикладних аспектів грошової їх оцінки.
Використання заниженої або, навпаки завищеної оцінки часто
спричиняє спекуляції та зловживання. Оцінка землі є складним та
динамічним процесом, який має органічно поєднувати теоретичні,
методологічні та прикладні засади її проведення. Нині у сільському
господарстві Карпатського макрорегіону оцінка земель є заниже-
ною і значно відрізняється від країн Європи. Земельна реформа
не забезпечила належного розвитку аграрного сектора через відсу-
тність сучасної грошової оцінки земельних ресурсів у сільському
господарстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вартіс-
ної оцінки земельних ресурсів у сільському господарстві завжди
були у центрі уваги вчених, адже земля є основним засобом
виробництва, найважливішим ресурсом аграрного сектора економі-
ки. Від того, наскільки об’єктивно буде встановлено ціну землі,
залежить у кінцевому рахунку ефективна діяльності суб’єктів гос-
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подарювання. Необхідність враховувати у складі ціни вартість ре-
сурсу землі пропонує у своїх дослідженнях П.Т.Саблук [5].
Окремі науковці, досліджуючи можливості функціонування землі
як товару з використанням товарно-грошових відносин, звертають
увагу на її природний початок, який підпорядкований певним зако-
нам розвитку й існує незалежно від волі людей. На їх думку, не
існує абсолютного володіння товаром “земля” [2]. Зважаючи на
недосконалість існуючої нині методології оцінки земельних ресур-
сів, ними зазначається: “Якщо земля нічого не варта, то її хочуть
брати всі, якщо землю потрібно купити, то її візьмуть тільки ті,
хто буде на ній працювати” [2]. Необхідність запровадження
сучасної вартісної оцінки земель, яка би базувалась на об’єктивній,
незалежній від суб’єктивних чинників основі, пропонується
О.Бородіною. Зокрема, досліджуючи вартість земельних ділянок
сільськогосподарського призначення у Польщі, вона зазначає, що
тут вони у три рази нижчі, ніж у Західній Європі [1]. Проблеми
вартісної оцінки земель сільськогосподарського призначення міс-
тяться також у дослідженнях Д.Шияна, А.Юрченка [6] та бага-
тьох інших.

Не зважаючи на значну увагу вчених до проблем удоскона-
лення вартісної оцінки земель, все ж недостатньо дослідженими
нині залишаються прикладні аспекти та можливості реального за-
провадження грошової оцінки земель АПК.

Постановка завдання. Основним завданням наукової статті є
обгрунтування небхідності оцінки земельних ресурсів сільськогос-
подарського господарства з урахуванням загальноєвропейських те-
нденцій, включення у структуру ціни частини вартості, створеної
Вищим Розумом, самою природою.

Результати дослідження. Статтею 201 Земельного кодексу
України, прийнятого у 2001 році, встановлено, що залежно від
призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних
ресурсів може бути нормативною та експертною. Перша викорис-
товується при розрахунку розміру земельного податку, втрат сіль-
ськогосподарського та лісогосподарського виробництва,
економічного стимулювання раціонального використання та охорони
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земель, а також як база для визначення орендної плати. Вона
проводиться згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №
213 від 23.03.1995 року, на основі якої розроблено Методику
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Дру-
га, тобто експертна оцінка, регулюється уже Постановою Кабміну
№ 1531 від 11.10.2002 року та наказом Держкомзему України
від 09.01.2003р. № 2, і використовується при здійсненні цивіль-
но-правових угод щодо земельних ділянок та об’єктів нерухомості
– купівлі-продажу, дарування, міни, наслідування, а також при
всіх формах передачі земельних ділянок для підтримки і забезпе-
чення ринку землі.

Зазначимо також, що згідно із Законом України “Про плату
за землю” (із змінами) грошова оцінка сільськогосподарських
угідь щороку станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індек-
сації, порядок проведення якої регулюється Постановою Кабінету
Міністрів України № 783 від 12.05.2000 року, виходячи із
ринкових умов. При цьому для розрахунку коефіцієнта індексації
до уваги приймається індекс інфляції за попередні роки. У випад-
ках, коли значення коефіцієнта не перевищує 1.0, індексація не
проводиться. Практичний його розрахунок здійснюють за допомо-
гою формули:

Кі = І–10/100,

де І – індекс інфляції за попередні роки.
Вартісна оцінка сільськогосподарських угідь, що була проведе-

на в 1995 році при коефіцієнті індексації за 2004 рік – 2,465, у
Карпатському макрорегіоні значно зросла (табл. 1).

У наукових публікаціях пропонуються й інші методичні підходи
до грошової оцінки (ціни) землі. В.П.Галушко, узагальнюючи
досвід США, використовує грошову одиницю долар США і
пропонує відповідну методику розрахунку ціни землі. В основу
цих розрахунків покладено: бонітетна оцінка землі; ціна 1 ц зерна
пшениці, прийнята за 12 доларів США; банківська норма відсотка,
прийнята за 4% [3]. Вчені Інституту аграрної економіки ННЦ
В.Я.Месель-Веселяк, М.М.Федоров та інші в 1995 році в основу
грошової оцінки землі поклали рентний дохід [4].
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1995 р. 2004 р. 1995 р. 2004 р. 1995 р. 2004 р. 1995 р. 2004 р.
Лісостеп
Чернівецька 4038 9953,67 16570 40845,05 1256 3096,04 932 2297,38

Полісся
Львівська
Івано-
Франківська
Закарпатська

3161

3392
3115

7791,865

8361,28
7678,475

4114

4127
7868

10141,01

10173,06
19394,62

1323

1049
1879

3261,195

2582,785
4631,735

1224

1047
1444

3017,16

2580,86
3559,46

Україна 3734 9204,31 13927 34330,06 1842 4540,53 1119 2758,335
* Розраховано нами на основі [7]

 Таблиця 1
Грошова оцінка земель у Карпатському макрорегіоні

за період 1995-2004 р.р*  (грн. за 1 га)
Сільськогосподарські угіддя

рілля багаторічні 
насадження пасовища сіножатіПриродні зони 

та області

Слід відмітити, що більшість дослідників вартості землі не
беруть до уваги (ігнорують) природну її складову. Саме природна
складова, на наше переконання, є найбільш важливою частиною в
структурі ціни, і тому має бути базисом її розрахунку. Інакше
кажучи, при формуванні вартісної оцінки земель у сільському
господарстві слід включати у структуру ціни частину, створену
Світовим Розумом.

Існуючі нині методичні, теоретичні та інші складові, що форму-
ють структуру ціни землі в Україні, регулюються Постановами
Кабміну України, прийнятими в період 1995-2002 р.р., а також
Законом України “Про плату за землю” з урахуванням коефіцієн-
та індексації. Зазначені нормативні документи не передбачають
участі у формуванні ціни землі природного чинника. Крім цього,
на нашу думку, окремі принципові положення, що містяться в
прийнятих документах, не можуть практично бути реалізовані.
Пропоновані згори рекомендації щодо формування ціни земель є
не що інше як спроба модифікувати трудову теорію вартості до
умов перехідної ринкової економіки. Невиправданими є також
намагання запровадити декілька видів цін на землю, оскільки
нормативна та експертна методика оцінки земельних ресурсів по-
требують корінного поліпшення Зокрема, нормативна грошова оці-
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нка земель, як правило, завжди буде нижчою від експертної.
Натомість – експертна вбачається значно вищою, адже вона
формується за законами ринку земель. У даному випадку мова
йде не про об’єктивно встановлену ціну землі, а про ринкову ціну
продажу, яка часто є дуже мінливою. Вона може бути вищою або
навпаки нижчою, залежно від попиту та пропозиції на ринку землі.

Ринкова ціна землі коливається і формується під дією бага-
тьох чинників як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.
Найбільш часто її об’єктивність пізнається шляхом порівняння.
Для прикладу зупинемось на вартісній оцінці земельних ресурсів
Європейських країн, які межують із Карпатським макрорегіоном,
зокрема Польщею. Відомо, що Польща приєдналась до країн ЄС,
куди прагне вступити Україна. Вступ до ЄС потребує гармонізації
Україною умов, які сформувались між країнами-учасниками стосо-
вно формування ціни та ринку землі. Мова йде про відкриту
можливість вільної купівлі-продажу земель у тій країні, яка має
відповідні зобов’язання і є членом ЄС. Польща, в якій земельні
ресурси майже у три рази дешевші порівняно з країнами Європей-
ського співтовариства, звернулася з проханням накласти 12-річний
мораторій на вільний їх продаж, що спричинено існуванням тут
якісно відмінної грошової оцінки земель.

Зазначимо, що сільськогосподарські землі в Польщі за якіс-
ними характеристиками, бонітетом грунтів, потенційною продуктив-
ністю значно поступаються Карпатському макрорегіону. Крім того,
рівень доходів сільського населення, культура обробітку земель,
менталітет, земельне законодавство тут є порівняно вище розвину-
тим і досконалішим.

Природно, що вітчизняний законодавець при розробці методо-
логічної, теоретичної бази вартісної оцінки земель мав би орієнту-
ватись на проблеми, які виникли у сусідній країні, адже краще
вчитися на чужих, а не на власних помилках. Однак, можливі
колізії оцінки земельних ресурсів, що можуть виникнути при
цьому, до уваги не приймаються.

Нині більш ніж очевидною є необхідність розпочати форму-
вання таких земельних відносин, які в оглядовій перспективі були
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би співставними і гармонізувались до стандартів та методики гро-
шової оцінки земель у країнах ЄС. Саме тому невиправданою і
недоцільною є нині поспішна приватизація земельних ресурсів сіль-
ського господарства, оскільки пропоновані методики їх оцінки по-
требують доповнення та корегування.

Купівля-продаж без об’єктивно розрахованої вартісної оцінки
землі з використанням несформованого ринку землі стане нічим
іншим, як зосередженням у власності окремих осіб земельних
ресурсів, придбаних ними за безцінь. Справедливими з цього
приводу є обгрунтування кінцевих результатів такого реформуван-
ня Г.Бистровим: “Ми лише збираємося відмінити мораторій на
оборот сільськогосподарських угідь, розпочати сходження у царст-
во безмежної земельної свободи, де земля переходить з рук в
руки до тих пір, доки врешті-решт не попаде до міських капіталіс-
тів, які у вигляді орендної плати або відсотків по іпотеці віднімуть
ренту, не беручи абсолютно ніякої участі ні в обробітку землі, ні в
управлінні сільськогосподарським виробництвом. Країни Європи
мають досвід обмеження вільного обороту сільськогосподарсь-
ких угідь” [9]. Таким чином, обмежуючим чинником привати-
зації земель в макрорегіоні нині виступає відсутність об’єктивно
встановленої вартісної оцінки земель сільськогосподарського
призначення.

Формуванню ринку земель у сільському господарстві дослі-
джуваного макрорегіону мають передувати заходи адаптації його
основоутворюючих принципів до умов та стандартів країн Євро-
пейського співтовариства. Недотримання та ігнорування цих вимог
призведе до некерованого та неконтрольованого запровадження
вартісної оцінки земель, що базується на суб’єктивних прагматич-
них інтересах окремих осіб. Нині експертна грошова оцінка земе-
льних ділянок у сільському господарстві не може мати
прикладного застосування, оскільки її основоутворюючі принципи
не відповідають суспільним потребам. Крім того, в оглядовій
перспективі використання експертної грошової оцінки земель у
сільському господарстві спричинить запровадження другої хвилі
купівлі-продажу земельних ресурсів на користь більш багатих по-
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купців. Інакше кажучи, буде повторено шлях приватизації, який
був властивий для суб’єктів господарювання, задіяних у промисло-
вості, будівництві, сфері обслуговування тощо.

Невдосконаленою і такою, що не може мати прикладного та
об’єктивного характеру, є нормативна грошова оцінка земель у
сільському господарстві Карпатського макрорегіону, оскільки не
створено належних умов її запровадження: по-перше, суб’єкти
господарювання не мають нині аналітичної інформації щодо якісно-
го складу земель, відсутнім є бонітет земельних ресурсів у розрізі
користувачів та власників земель; по-друге, запровадження зазна-
ченої оцінки потребує створення сучасного земельного кадастру та
землеустрою; по-третє, відсутньою є інформація щодо науковообг-
рунтованих затратах у розрізі земельних ділянок, користувачів та
власників земель; по-четверте, у макрорегіоні немає даних щодо
потенційної (нормативної) продуктивності земельних угідь. Існують
і інші причини, які унеможливлюють прикладне використання нор-
мативної оцінки земельних ресурсів у сільському господарстві
Карпатського макрорегіону. Теоретичне обгрунтування зазначеної
оцінки є виправданим, однак практичне запровадження її унемож-
ливлене у зв’язку з відсутністю складових, які використовуються
при її розрахунках.

Завчасними та недостатньо підготовленими для умов перехід-
ної економіки в сільському господарстві є рекомендації щодо
запровадження методики грошової оцінки земель, яка базується
на бонітеті грунтів, нормативній ціні за зерно, рентному доході,
банківській нормі відсотка, оскільки зазначені складові формування
ціни не відповідають тим вимогам і умовам, які є властивими для
високорозвинутих країн. Вартісній оцінці землі мають передувати
заходи, що спрямовані на розробку бонітету та землеустрою,
налагодження зруйнованого механізму рентних платежів, форму-
вання банківських відсоткових ставок у розмірі 4-6%, а не 25-
30%, які пропонують нині фінансово-кредитні установи. Спроба
запровадження адміністративними методами тієї чи іншої методики
грошової оцінки земель в умовах перехідних ринкових відносин
завжди буде приречена на невдачу.
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Складність розв’язання вищевказаних завдань запровадження
вартісної оцінки земель полягає насамперед у тому, що земельна
реформа призвела до подрібнення цілісного земельного фонду.
Нині в досліджуваному макрорегіоні власниками та користувачами
земельних ділянок у сільскому господарстві стали майже 3,7 млн.
осіб, в їх числі 99,84 % становлять домогосподарства (без фер-
мерських господарств). В середньому на одне сільгосппідприємство
та домогосподарство припадає 0,66 га сільськогосподарських угідь,
в тому числі на домогосподарство – 0,5 га. Такий високий рівень
подрібненості земель значно ускладнює проведення робіт прогнос-
тичної їх оцінки. Власники та користувачі дрібних земельних діля-
нок фізично, фінансово не можуть забезпечити реалізацію заходів
її проведення.

 Земля, враховуючи те, що більшість користувачів і власників
одержали її безплатно, нині не ціниться. Крім того, значна частина
земельних ресурсів нині не використовується і пустує. В макроре-
гіоні швидко зростає кількість земель, які віднесені до категорії
“перелоги”. Порядок вартісної оцінки таких земельних ресурсів
діючі нині нормативні документи не можуть регулювати. Саме
тому емпіричними в процесі налагодження та запровадження тієї
чи іншої методики грошової оцінки земельних ресурсів у сільсько-
му господарстві Карпатського мікрорегіону повинні стати заходи
спрямовані на оптимізацію складу користувачів та власників зе-
мель, розміру землеволодіння та землекористування. Мова йде
про потребу централізації земельних ресурсів, формування власни-
ків та користувачів земель, діяльність яких би була пов’язана з
об’єктивною необхідністю володіти інформацією щодо вартості зе-
мельних ресурсів. Безперечним є також і те, що теоретичні,
методологічні та прикладні засади земельних ресурсів повинні бути
максимально наближені до країн ЄС з урахуванням у структурі
майбутньої ціни частини, створеної самою природою. Останнє
дасть можливість значно підняти вартість землі, приблизивши її до
рівня світових цін.

Організація та запровадження якісно нового підходу до варті-
сної оцінки земельних ресурсів у сільському господарстві Карпат-
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ського макрорегіону стане можливою завдяки створенню фінансо-
вої інституції, яка би організовувала та відстежувала її проведення,
забезпечуючи при цьому реалізацію раціональних суспільних по-
треб. Таким може стати створений макрорегіональний земельний
банк, який би виконував функції, делеговані йому державою та
місцевими органами самоврядування. Перелік найважливіших
функцій новоствореного державного земельного стану представ-
лено на рис.1.
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Рис.1. Основні функції макрорегіонального земельного банку

Питання організації земельного банку не є новим. Така кате-
горія банків існувала у Карпатській макроекономіці до 1939-
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1945р.р., коли на основі грошової оцінки землі її включали до
складу основних засобів виробництва. Саме земельний банк, якому
делегуються функції пов’язані з усіма операціями відтворення зе-
мельних ресурсів, має виступати посередником між продавцем та
покупцем земель. Зосередження функції в єдиному банку у зв’яз-
ку з вартісною оцінкою земель, їх рухом та належним відтворен-
ням зробить цей процес прозорим, об’єктивним та унеможливить
спекуляції купівлі-продажу. Приклади державного регулювання та
оцінки земельних ресурсів є у сусідній Угорщині та Польщі.
Зокрема, в Угорщині паї можна продавати, але через відповідні
органи, які контролює держава. Рух орних земель обмежений
законодавством з вимогою цільового використання землі.

Існують і інші передумови проведення вартісної оцінки землі в
сільському господарстві Карпатського макрорегіону. Це стосується
побудови сучасного земельного кадастру, землевпорядкування, па-
ритету цін, економічної моделі реформування тощо, що вимагає
окремого наукового дослідження.

Висновки. Потреба запровадження сучасної методики вартіс-
ної оцінки землі в сільському господарстві обумовлюється насам-
перед передумовами вступу України до Європейського
співтовариства. Існуюче нині законодавче поле, що регулює меха-
нізм встановлення ціни сільськогосподарських угідь, потребує
спрямування його у русло, яке було би адаптоване до країн ЄС.

Рекомендовані Кабінетом Міністрів України нормативна та
експертна вартісна оцінка земель потребує попереднього проведен-
ня заходів, спрямованих на оптимізацію володіння та користування
землею. Крім цього, неврегульованими залишаються складові оці-
нки земельних угідь, що пов’язані з обліковими кредитними став-
ками банків, розрахунком затрат та продуктивністю земель, цінами
на сільськогосподарську продукцією, бонітетом грунтів тощо.

Нинішня грошова оцінка сільськогосподарських земель, що
базується на чинних вітчизняних законодавчих документах, значно
занижує їх вартість. В Україні не запроваджено реальної вартості
землі, що створює загрозу придбання земельних ресурсів тіньови-
ми структурами, спекуляції нею тощо.
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Саме тому доцільним є призупинення процесів приватизації
земель у сільському господарстві Карпатського макрорегіону.
Приватизації має передувати виконання ряду передумов, пов’яза-
них із проведенням вартісної оцінки земельних ресурсів.
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УДК 633.15:332.13
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА НА МИКОЛАЇВЩИНІ
 Я.В.Бунзяк, кандидат економічних наук
ТОВ “Сингента”

Викладено результати аналізу основних економічних
показників, що впливають на підвищення економічної
ефективності виробництва зерна в сільськогосподарських
підприємствах Миколаївщини, запропоновано шляхи її збільшення.

Изложены результаты анализа основных экономических
показателей, которые влияют на повышение экономической
эффективности производства зерна в сельскохозяйственных
предприятиях Николаевщины, предложены пути ее увеличения.

Постановка проблеми. Виробництво зерна на півдні України
було і залишається провідною галуззю агропромислового комплек-
су країни. Проте кризові явища, в результаті непродуманої еконо-
мічної реформи, глибоко проникли і в галузь зерновиробництва. В
деяких господарствах виробництво зерна стало збитковим. Якщо в
1995р. в сільськогосподарських підприємствах Миколаївської об-
ласті рівень рентабельності виробництва зерна становив 100,3%, то
в 2005р. – лише 1,8%. Тому вивчення факторів економічної
ефективності виробництва в умовах сьогодення є актуальним.

Мета і матеріали дослідження. Мета досліджень полягає у
вивченні основних шляхів підвищення ефективності виробництва
зерна в умовах Миколаївщини. Вихідними матеріалами для аналізу
слугували дані Головного Управління статистики в Миколаївській
області, власні дослідження, літературні джерела.

Результати дослідження. Однією з основних причин змен-
шення рентабельності виробництва зерна є висока трудомісткість та
собівартість, низькі ціни реалізації [2, 3].

Одним із шляхів підвищення ефективності зерновиробництва є
зниження собівартості продукції. Відомо, що основними її факто-
рами є урожайність зернових культур та затрати коштів на гектар
посіву (табл.1)
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Показники 2004р. 2005р. 2005р. в % 
до 2004р.

Собівартість 1ц зерна (без кукурудзи), грн. 29,88 38,74 129,7
Урожайність зернових, ц/га 27,6 20,9 75,7
Затрати коштів на гектар посіву, грн. 824,69 809,67 98,2
Собівартість 1ц зерна кукурудзи, грн. 28,67 35,77 124,8
Урожайність кукурудзи, ц/га 34,3 34,1 99,4
Затрати коштів на гектар посіву кукурудзи, грн. 983,38 1219,76 124,0

Таблиця 1 
Показники для визначення зміни собівартості під впливом 

факторів в сільськогосподарських підприємствах Миколаївщини

Приведені дані в таблиці 1 показують, що в сільськогосподар-
ських підприємствах Миколаївщини собівартість одного центнера
зерна (без кукурудзи) в 2005р. порівняно з 2004р. збільшилася
на 29,7%, а кукурудзи на зерно – на 24,8%, що в абсолютному
виразі відповідно склало 8,86 грн. і 7,10 грн.

Розрахунки показують, що собівартість 1ц зерна (без кукуру-
дзи) зросла за рахунок зменшення врожайності зернових на
32,2%, або на 9,58 грн., та зменшилася за рахунок зменшення
затрат коштів на гектар посіву на 1,8%, або на 0,72 грн.

Собівартість 1 ц зерна кукурудзи збільшилася за рахунок
обох факторів: зменшення врожайності на 0,6% (або на 0,17 грн.)
та збільшення затрат на гектар посіву кукурудзи – відповідно на
24% та 6,93 грн.

Важливим шляхом підвищення врожайності є використання
засобів захисту рослин, високоякісного насіння та внесення достат-
ньої кількості мінеральних та органічних добрив. Використання
сучасних технологій вирощування зернових культур, оптимального
застосування засобів захисту рослин, високоврожайних сортів та
гібридів – запорука отримання стабільності в господарюванні. З
кожним роком збільшується кількість господарств області, які
використовують в своєму господарюванні запропоновані технології
вирощування зернових культур компанії “Сингента”. Так, урожай-
ність гібридів кукурудзи Селест, Окситан, НК Луган, НК Термо,
Альфа, Канада, запропонованих господарствам компанією, в
2005р. з 1 гектара при вологості зерна 16-18% становила від 70
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до 100 центнерів (залежно від скоростиглості гібриду), а в окре-
мих господарствах – понад 100 центнерів. Застосування у вироб-
ництві високоякісних протруйників насіннєвого матеріалу (Дивіденд
Стар, Круізер), фунгіцидів та інсектицидів (Актара, Діазол, Мак-
сим, Катате Зеон), сучасних гербіцидів (Банвел, Діален Супер,
Дуал Голд, Лінтур, Примекстра Голд, Мілагро та ін.) в поєднанні
з новітніми технологіями вирощування дозволяє отримувати стабі-
льно високі врожаї відповідної якості.

Закордонним та вітчизняним досвідом доведено, що втрати
врожаю від бур’янів та шкідників можуть становити понад 30%
валового збору, при цьому значно погіршується і якість продукції.
Застосовуючи необхідну кількість пестицидів, товаровиробник
може зберегти з кожного гектара до 10ц зерна пшениці [1].

Проте в багатьох господарствах регіону через скрутне фінан-
сове становище скоротилися витрати на високоякісне насіння, за-
стосування засобів захисту рослин, внесення мінеральних добрив.

Аналіз структури матеріальних затрат на виробництво зерна
показує, що в 2005 році в сільськогосподарських підприємствах
регіону зменшились витрати на насіння, мінеральні добрива. Якщо
в 2004 році їх частка в матеріальних витратах складала відповідно
20,2% і 12,4%, то в 2005 році – відповідно 17,2% і 12,1%,
зросли витрати на нафтопродукти з 30,2 до 33,3%. При цьому на
гектар посіву вноситься дуже мало органічних та мінеральних
добрив. Так, в 2005 році мінеральних добрив під зернові культури
було внесено на 1 га посівної площі 23 кг, кукурудзи на зерно –
33 кг, а органічних – відповідно 0,1 і 0,3 тонн.

Не менш важливим фактором, який впливає на ефективність
виробництва, є ціни реалізації. Середні ціни реалізації зернових
культур в 2005р. склали 43,28 грн за 1 ц, або були менші майже
на 13% проти рівня 2003 року. В результаті рівень рентабельності
зернових в сільськогосподарських підприємствах регіону значно
скоротився і в 2005 році склав лише 1,8%, а виробництво
кукурудзи виявилось збитковим (-10,8%).

В сучасних умовах застосування пестицидів проти хворб, шкі-
дників та бур’янів є ключовою ланкою отримання високоякісної
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продукції, реалізації її за більш високими цінами. Незважаючи на
високу вартість засобів захисту рослин, кожна гривня, яку вклада-
ють у них, зберігає продукції на 3-4 гривні [1].

Висновки. Основними шляхами підвищення ефективності ви-
робництва зерна в регіоні є: підвищення врожайності за рахунок
впровадження в господарствах сучасних оптимальних технологій
вирощування зернових культур, більш широкого використання у
виробництві сучасних високоврожайних сортів та гібридів, застосу-
вання інтегрованої системи захисту рослин від хвороб, шкідників та
бур’янів, внесення в достатній кількості під запланований врожай
органічних та мінеральних добрив, що суттєво впливає на знижен-
ня собівартості одиниці продукції, дозволить збільшити валовий
збір зерна на 25-30%, покращити якість, збільшити ціну реалізації
одиниці продукції.
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УДК 621.436-6
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ

КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
В.І.Гавриш, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Виконано оцінку інвестиційної привабливості застосування
автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій у
сільськогосподарському виробництві. Показано чинники, які
впливають на ефективність їх застосування.

Выполнена оценка инвестиционной привлекательности
применения автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций в сельскохозяйственном производстве. Показаны
факторы, которые влияют на эффективность их применения.

Постановка проблеми. Зниження витрат на енергоносії є
важливою проблемою для сільськогосподарських підприємств.
Тому застосування більш дешевих газоподібних палив має велике
значення. Використання в якості моторного палива стисненого
природного газу (СПГ) дозволяє знизити собівартість виробницт-
ва зернових на 10…20%.

Для забезпечення СПГ газобалонної техніки в господарствах,
де є газові магістралі середнього тиску, можуть бути використані
автомобільні газонаповнювальні компресорні станціі (АГНКС).
Тому актуальним є вивчення питання ефективності їх використання.

Аналіз останніх досліджень. Проблемою впровадження га-
зобалонних автомобілів, тракторів та заправних комплексів займа-
ється цілий ряд організацій, таких як ЧП “Мрія Імпекс”, ТОВ
“Газодизель” та інші, які, як правило, займаються постачанням
обладнання, монтажем та сервісним обслуговуванням. Наукові
розробки в цьому напряму виконуються науковцями Інституту
газу НАНУ, НТУУ “КПІ” та низкою інших організацій.

Для забезпечення сільськогосподарської техніки СПГ окрім
АГНКС потрібні пересувні автомобільні газові заправники
(ПАГЗ). Це дозволяє зменшити витрати на холості пробігі техні-
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ки при заправці. Вартість даних комплексів досить значна. Так,
ціна з монтажем АГНКС “СКІФ-3” (продуктивність 3000 м3 на
добу) становить приблизно 1 млн. грн.

Тому, розглядаючи питання про застосування СПГ для сіль-
ськогосподарської техніки, необхідно враховувати не тільки вар-
тість переобладнання автотракторної техніки для роботи на
газоподібному паливі, але й витрати на заправочний комплекс.

Виділення невирішених проблем. Існує цілий ряд робіт
присвячених проблемі оптимального використання різних типів па-
лива, в тому числі й СПГ [2, 3, 4, 6]. Однак в них не
розглядається ця проблема в комплексі, що містить в собі переоб-
ладнання техніки і забезпечення її газоподібним паливом.

Якщо застосування АГНКС вже набуло масового характеру
в містах, то в сільській місцевості вони майже не застосовуються.
Однією з причин даної ситуації, на думку автора, є недостатня
теоретична обгрунтованість. Недостатня вивченість цієї проблеми
та її практична значимість потребують подальшого опрацювання та
створення математичної моделі для її вирішення.

Мета статті. Дана стаття присвячена визначенню підходів
економічного обгрунтування впровадження АГНКС в сільськогос-
подарських підприємствах.

Викладення основного матеріалу. В ринкових умовах основ-
ною причиною для впровадження АГНКС є економічна ефектив-
ність. Критерієм, що характеризує ефективність капітальних
вкладень, може бути індекс прибутковості (PI), що широко вико-
ристовується при економічному аналізі проектів. Проект вважаєть-
ся інвестиційно доцільним, якщо розмір РI більше 1,2 [5]. Однак
визначення PI для випадку використання АГНКС в сільському
господарстві не розроблено.

Величина інвестицій в будівництво АГНКС включає в себе
вартість обладнання, вартість проектно-конструкторських, монтаж-
них, будівельних та пусконалагоджувальних робіт.

Експлуатаційні витрати АГНКС можна визначити за формулою:

( )∑
=

++⋅⋅=
m

1n
n ,ЕЕЗПa01,0ІВЕВ
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де na  – відрахування на реновацію, поточний та капітальний
ремонт, %; ЗП – витрати на заробітну плату, грн.; ЕЕ –
витрати на електричну енергію, грн.; ІВ – величина капітальних
вкладень, грн.

Річні витрати на електричну енергію:

,24365ЦeNeЕЕ ⋅⋅⋅⋅ϕ=

де ϕ – коефіцієнт завантаження обладнання; Ne – встановлена
електрична потужність, кВт; Це – ціна електричної енергії, грн.
за кВт/год.

Значення коефіцієнта завантаження АГНКС:

,
V365

B
кс

спг

⋅
=ϕ

де Вспг – річна потреба в СПГ, м3; Vкс – добова продуктив-
ність АГНКС, м3.

Величина економічного ефекту від застосування СПГ для
потреб власної техніки:
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де Цдп – ціна дизельного палива, грн./кг; Ві – годинна витрата
дизельного палива i-ого типу техніки, кг./год; m – кількість
техніки i-ого типу; i = 1, 2,…, n; n – кількість видів техніки; ti
– річний наробіток техніки i-ого типу; Цспг – ціна СПГ, грн./
м3; Вспгі – годинна витрата СПГ i-им типом техніки, м3/год.
– доля запальної дози дизельного палива, λ = 0,3; Загнкс –
річні витрати на комплекс заправки, грн.

У формулі (1) ціна СПГ дана з урахуванням витрат на його
компримування на АГНКС. Вона може бути визначена за допо-
могою рівняння:
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,
365V
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де Цпг – відпускна ціна природного газу в газотранспортній
мережі, грн./м3.

Завантаження АГНКС суттєво впливає на собівартість СПГ
(рис. 1). Так, за цінами на енергоносії, що склалася на серпень
2006 року, АГНКС “СКІФ-3”, спроможна виробляти стиснений
газ за ціною менше 1,6 грн./м3 при завантаженні більше 0,15.

Розрахунки собівартості СПГ показують, що при підвищенні
вартості природного газу навіть до 1250 грн./м3, відпускна ціна СПГ
не буде перевищувати 1,6 грн./м3 при завантаженні більше 0,5.
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Рис. 1. Залежність собівартості СПГ від завантаження АГНКС та вартості
природного газу в газотранспортній мережі

Вираз для індексу прибутковості може бути визначеним на
підставі роботи [1] та мати вид:
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де g – ставка дисконтування, %; k – кількість ПАГЗ; Цпагз
– ціна ПАГЗ, грн.; Цагнкс – вартість АГНКС, грн.; Т –
термін існування проекту, роки.

З використанням запропонованої залежності (2) було викона-
но аналіз ефективності застосування заправних комплексів. Розгля-
далося три варіанти. Перший – забезпечення потреб у
газоподібному паливі техніки за рахунок постачання СПГ з існую-
чих АГНКС за допомогою ПАГЗ. Другий – забезпечення
СПГ за рахунок власної АГНКС. Третій – використання
АГНКС для забезпечення власних потреб та реалізації надлишку
СПГ споживачам інших господарств при коефіцієнті заванта-
ження обладнання   ϕ = 0,8. Розгляд цього варіанту пов’яза-
ний з тим, що аграрні підприємства не в змозі завантажити
АГНКС в достатньому обсязі за рахунок потреб власної техні-
ки, а це суттєво зменшує економічну ефективність запропоно-
ваних рішень.

Економічний ефект від реалізації СПГ іншим споживачам

( ) ( ),ВспгV365ЦспгЦспгЕІС кс
* −⋅⋅ϕ⋅−=

де Цспг* – середня ринкова ціна СПГ в країні, грн./м3.
Порівняння економічної ефективності різних варіантів показало

наступне. Проект з використанням тільки ПАГЗ для забезпечен-
ня потреб власної техніки (не менше 10 одиниць) має індекс
прибутковості на рівні РІ = 5 (рис. 2). Застосування власної
АГНКС, навіть за реалізації стисненого газу іншим споживачам,
має аналогічний показник при обслуговуванні не менше 22 тракто-
рів 3 тягового класу. Таким чином, економічно доцільно застосу-
вання АГНКС або для великих підприємств, або для груп
підприємств.

Висновки.
1. Застосування АГНКС сільськогосподарськими підприємс-
твами для власних потреб є менш ефективним у порівнянні
з ПАГЗ.

2. Суттєво підвищується ефективність застосування АГНКС,
якщо СПГ реалізувати й для техніки інших підприємств.
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Рис. 2. Залежність індексу прибутковості
від кількості газобалонних тракторів
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УДК 631.11:338.33:338.434
ВПЛИВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л.А.Євчук, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

За економічною природою поглиблення спеціалізації сільського
господарства повинно забезпечувати збільшення прибутковості
аграрних підприємств, покращення їх фінансового стану.
Дослідження показали наявність слабкого зв ’язку між
зазначеними факторами, що обумовлено відсутністю державного
регулювання галузі й різними рівнями організації менеджменту
господарств.

Экономическая сущность углубления специализации сельского
хозяйства заключается в увеличении прибыльности аграрных
предприятий, улучшения их финансового состояния.
Исследования показали слабую связь между указанными
факторами, что обусловлено отсутствием государственного
регулирования отрасли и различными уровнями организации
менеджмента хозяйств.

Успіх функціонування підприємницьких структур аграрної сфе-
ри, поряд із іншими факторами, забезпечує їх спеціалізація.

Спеціалізація сільського господарства – це переважний роз-
виток однієї або кількох галузей у виробництві товарної продукції
в окремих господарствах, районах, областях і регіонах. Поглиблен-
ня спеціалізації сприяє підвищенню продуктивності праці і ефектив-
ності сільськогосподарського виробництва [2]. Що, в свою чергу,
призводить до покращення фінансового стану та підвищення конку-
рентоспроможності підприємств.

У складних економічних умовах за відсутності державного
регулювання галузі й контролю аграрного ринку більшість госпо-
дарств південного регіону спеціалізуються на вирощуванні зернових
та соняшнику, що зумовлено високою ліквідністю продукції і
коротшим, у порівнянні з тваринництвом, періодом повернення
вкладених коштів. Тваринництво, в свою чергу, є збитковим і
поступово втрачає позиції у громадському секторі. Обраний на-
прям діяльності при недостатньому обробітку ґрунту і внесенні
необхідних поживних речовин призводить до нищівної деградації
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земель сільськогосподарського використання. Такі дії господарни-
ків є вимушеною мірою і необхідністю забезпечити продовження
своєї роботи та покращення фінансового становища. Зменшення
обсягів діяльності окремих галузей посилює залежність країни від
імпортних поставок, ставить під загрозу продовольчу безпеку дер-
жави й вимагає усунення дисбалансу між потенційними можливос-
тями української економіки та її фактичним розвитком.

Оцінці фінансового стану суб’єктів діяльності присвячено ро-
боти багатьох вчених, зокрема М .Д.Білик, Т.Г.Бень,
П.Ю.Буряка, С.Б.Довбні, В.О.Захарченко, Є.В.Нєгашева,
М.В.Римар, Ю.С.Цал-Цалко, А.Д.Шеремета та інших, де недо-
статньо приділено уваги моніторингу впливу факторів на формуван-
ня стійкої фінансової позиції підприємств, і в сільському
господарстві зокрема. Питання спеціалізації та обґрунтування стра-
тегій діяльності аграрних виробників містяться в розробках
А.П.Гриценко, М.Й.Маліка, П.Т.Саблука, О.Г.Шпикуляка,
В.В.Юрчишина та інших. Слабо розкрито зайнятість господарств
окремими галузями й зв’язок останньої з кінцевими результатами
їх роботи.

Метою нашого дослідження є обґрунтування впливу спеці-
алізації сільськогосподарських підприємств на рівень їх фінан-
сового стану.

Розрахунок структури товарної продукції сільськогосподарсь-
ких підприємств Новоодеського та Очаківського районів Микола-
ївської області (таблиці 1, 2) показав, що більшість виробників
Новоодеського району спеціалізується на виробництві зерна та/
або насіння соняшнику.

Частка господарств, які займаються тваринництвом, щороку
зменшується. Зменшується також і зайнятість їх галуззю. Якщо у
2003 році всі вони займалися всіма традиційними для півдня Украї-
ни тваринницькими галузями: молочним і м’ясним скотарством,
свинарством, то у наступні роки перелік товарної тваринницької
продукції у більшості господарств відчутно порідів. Велика питома
вага тваринницької продукції у окремих господарствах (СЗАТ
“Бузький”, СЗАТ “Садовий”) зумовлена ліквідацією галузі.
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2003р. 2004р. 2005р. 2003р. 2004р. 2005р.

Частка сільськогосподарських 
підприємств, які:
  - займаються виноградарством та 
виноробством 54,5 45,5 54,5

  - займаються тваринництвом 88,9 70,6 69,2 100,0 100,0 100,0
  - мають зернову спеціалізацію - 41,2 7,7 - 36,4 18,2
  - спеціалізуються на вирощуванні 
соняшнику 44,4 - 7,7 9,1 - -

  - мають зерно-соняшникову або 
соняшниково-зернову спеціалізацію 11,1 41,2 53,8 18,2 27,3 18,2

  - спеціалізуються на виробництві 
зерна та/або насіння соняшнику 55,5 82,4 69,2 27,3 63,6 36,4

  - є багатогалузевими 27,8 11,8 23,1 36,4 18,2 27,3

Таблиця 1
Зведені дані щодо спеціалізації сільськогосподарських підприємств

Очаківський районНовоодеський район
Показники

У Очаківському районі зернової та/або соняшникової спеціа-
лізації притримується, в середньому, третина підприємств. Поло-
вина господарюючих суб’єктів займається виноградарством та
виноробством. Частка багатогалузевих господарств більша у порів-
нянні з Новоодеським районом.

Не зважаючи на несприятливе зовнішнє середовище, всі аг-
рарні підприємства Очаківщини утримують тваринництво. В сере-
дині господарств щороку відбувається перерозподіл тваринницьких
галузей, проте до суттєвих змін він не приводить. Тобто, працюю-
чи в однакових макроекономічних умовах, керівники різних підпри-
ємств поводяться по-різному, що слугує яскравим прикладом
різних рівнів організації менеджменту на них.

Проаналізуємо фінансовий стан сільськогосподарських вироб-
ників досліджуваних районів, який в умовах несприятливого для
галузі зовнішнього середовища доцільно проводити через оцінку
ризику їх банкрутства. Дослідивши декілька методик моніторингу
ймовірності банкрутства суб’єктів діяльності на прийнятність їх
застосування в аграрній сфері, ми зупинилися на методиці, запро-
понованій Є.М.Андрущак. Модель ґрунтується на порівнянні фак-
тичних значень фінансових показників конкретного підприємства з
їхніми нормативами і має вигляд:
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де Z – інтегральний показник для визначення рівня загрози
банкрутства;

Ni – відношення і-го показника фінансового стану до його
нормативного значення;

n – кількість показників (у даній моделі n=3);
N1 – коефіцієнт абсолютної ліквідності, поділений на його

нормативне значення – 0,2;
N2 – коефіцієнт концентрації власного капіталу, поділений на

його нормативне значення – 0,5;
N3 – показник рентабельності власного капіталу, поділений на

його нормативне значення, яке можна розрахувати так: 0,4 +
1,1b3 (b – річний темп інфляції).

Якщо показники фінансового стану підприємства, що входить
до моделі, виявляються на нормативному рівні і кращими за нього,
то значення інтегрального показника Z дорівнює нулю. Збільшен-
ня інтегрального показника свідчить про підвищення ступеня ризи-
ку банкрутства [1].

Результати діагностики сільськогосподарських підприємств
Новоодеського і Очаківського районів Миколаївської області
представлено в таблиці 2.

Дані таблиці показують, що у 2003 та 2004 роках третина
господарств Новоодеського району функціонувала з великим ризи-
ком банкрутства. До їх переліку входили ті підприємства, які
нещодавно розпочали діяльність (ТОВ “Агро-пік”, ТОВ “Анто-
нівське”, ЗАТ “Новотех”, СТОВ “Промінь”) і критичне значен-
ня фінансових коефіцієнтів є для них природнім; та ті, які згодом
зупинили роботу. За рахунок зазначеного, фінансове становище
агровиробників у 2005 році в цілому по району покращилося,
проте по окремим підприємствам, що продовжили функціонування,
суттєвих змін не відбулося. Відсутній ризик банкрутства на ближ-
ній час лише для одного господарства СЗАТ “Гур’ївка”. Чотири
господарства з тринадцяти (30,8%) мають низький ступінь загро-
зи банкрутства (інтегральний коефіцієнт менше 1).
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2003р. 2004р. 2005р. 2003р. 2004р. 2005р. 2003р. 2004р. 2005р.

ТОВ "Агро-Пік" 1,28 7,14 1,25 0,00 -142,43 8,27 з+с з+с
ТОВ "Антонівське" 2,39 4,96 1,64 -8,66 -27,43 -2,07 с с+з з+с
СЗАТ "Баловне" 1,95 1,10 1,10 -323,08 5,46 4,96 с з+с з+с
СЗАТ "Бузький" 1,33 5,38  1,37 -1085,0  с з+врх
СТОВ "Володимирівський" 3,44 6,02  -182,34 -114,76  з+с
ШП "Гребеники" 0 1,03 0,96 8,39 1,11 1,58 з+с з з
СЗАТ "Гур'ївка" 0 0 0 79,93 555,45 124,47 б з+с з+м
СВК "Добробут" 0 0,32 83,6 -6,75 7,54 -46,59 с з+с с
ЗАТ "Зоря" 3,19 519,17  -550,67 -2714,4  с
СЗАТ "Кандибинське" 0,83 0 0,35 11,91 148,32 15,77 с з+с з+с
СЗАТ "Лан" 1,19 1,21 1,42 2,30 3,61 -67,01 б з
СЗАТ "Малинівка" 1,13 1,12 1,01 0,15 1,78 4,33 с пер з+с
ВАТ "Новоодеський" 33,38 0 13,55 -686,49 75,68 -262,70 ір
ЗАТ "Новотех" 1,42 6,14 0,40 0,00 -170,33 96,24 з з+с
СЗАТ "Південний колос" 1,22 1,17 1,13 1,40 26,82 33,77 б з б
СТОВ "Промінь" 2,43 0 не звітує 0,00 501,39 з+с
СЗАТ "Садовий" 1,40 4,88  7,99 -2354,1  врх
СЗАТ "Степовий" 7,67 4,95  -347,89 -325,58  с з
СВК "Тепличний" 2,78 0 1,79 -1016,3 1981,5 -435,15 ір ір ір
СЗАТ "Україна" 1,13 1,35 1,60 -100,00 -139,21 -198,53 б з б
СЗАТ ім. Шевченка 0,64 1,18 0,88 106,23 6,08 94,97 б з з+с
У середньому по району 3,28 27,01 2,08 -59,94 -23,98 14,58

СГ ЗАТ "Дніпро" 2,87 1,89 2,36 -406,94 -126,59 -205,57 в б б
СЗАТ "Колос" 1,29 0,75 0,36 -26,83 130,75 28,85 б з б
СВК "Лиманський" 0,16 0 0 867,82 1138,0 2825,8 пер пер пер
СЗАТ "Ольвія" 0 0,59 0,93 101,94 173,06 595,14 б б пер
ЗАТ ім. Ольшанців 1,74 0,78 1,01 -185,32 118,62 128,16 пер пер+з в+пер
СГ ЗАТ "Очаківське" 2,28 0,90 1,19 -201,31 112,86 8,30 с+з з+с з
ВАТ "Племзавод ім. 
Шмідта" 1,27 0 1,13 1,60 214,76 0,77 б з б

СГ ЗАТ "Родіна" 1,60 1,23 2,59 -191,58 -31,38 -335,40 в з б
ТОВ "Сонячний"   8,31   -212,65 з+с
ПСП "Україна"  0 0  7,25 3,00 з+с з+с
СГ ЗАТ 
"Червонопарутинське" 2,51 0,42 1,53 -129,05 82,72 -40,28 с з+с з

СГ ЗАТ "Шевченко" 18,55 25,40  -419,70 -633,74  з+с з
СГ ЗАТ "Сонячне" 3,43   -482,10   б
У середньому по району 3,25 0,60 1,01 -65,33 153,64 234,87

Умовні позначення:
0

Напрями спеціалізації: з - зернова; с - соняшник; в - виноград; м - молоко;
врх - велика рогата худоба в 
живій вазі;

пер -  переробка сільськогосподарської 
продукції.

ір - інша продукція 
рослинництва;

Новоодеський район

Очаківський район

- присутній великий ризик банкрутства;
- ризик банкрутства відсутній.

Таблиця 2
Результати діагностики банкрутства сільськогосподарських підприємств

Господарства
Напрям спеціалізаціїЧистий прибуток (збиток) 

на 1 га ріллі, грн.

Інтегральний показник 
рівня загрози банкрутства 

(Z)
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У Очаківському районі ситуація є аналогічною. За останній
досліджуваний рік частка підприємств з відсутнім ризиком банк-
рутства та низьким його рівнем склала 36,2%. Середньорайонне
значення інтегрального показника ймовірності банкрутства та сума
отриманих прибутків показує, що становище сільгоспвиробників
Очаківського району є дещо кращим, що може бути пов’язано з
економічно більш вигіднішою спеціалізацією його господарств –
виробництво та переробка винограду. У цілому, не зважаючи на
специфічну спеціалізацію представників Очаківського району, зага-
льне фінансове становище досліджуваних сільгоспвиробників є схо-
жим. Дві третини господарств у обох районах (62-64%) мають
хитке фінансове становище, що свідчить про загальну фінансову
неспроможність більшості аграрних підприємств регіону.

Для встановлення впливу спеціалізації сільського господарства
на фінансове становище суб’єктів діяльності ми зіставили ці факто-
ри (див. табл.2). Порівняння показало, що в обох районах одні
лідери змінювали свою спеціалізацію залежно від природно-кліма-
тичних умов року, інші – ні. У Новоодеському районі кращі за
фінансовим станом аграрні підприємства спеціалізуються на виро-
щуванні зернових та/або соняшнику і є багатогалузевими. В
Очаківському районі вид основної діяльності лідерів доповнюється
виноградарством та виноробством. Аналіз також виявив, що не всі
виноградарські підприємства мають стійкі фінансові позиції. СЗАТ
“Дніпро”, СГЗАТ “Родіна” та ТОВ “Сонячний” працюють зі
збитками; а одне з лідируючих за фінансовим становищем госпо-
дарств – СЗАТ “Колос”, не має на балансі виноградників та
виноробних потужностей. Таким чином викладене дає змогу роби-
ти висновок, що спеціалізація сільськогосподарських підприємств є
впливовим, проте не вирішальним фактором їх стійкого фінансово-
го стану та конкурентоспроможних позицій.

За допомогою регресійно-кореляційного аналізу ми встановили
ступінь впливу спеціалізації господарств на їх фінансове становище.
За узагальнюючий показник фінансового стану підприємств ми
взяли валовий прибуток на 1 гектар сільськогосподарських угідь,
оскільки саме прибутковість є основою формування фінансової
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стійкості та незалежності суб’єктів діяльності.
В сучасних макроекономічних умовах аграрне підприємство

обирає той чи інший напрям спеціалізації з метою збільшення
суми отримуваного прибутку. Тобто збільшення питомої ваги пев-
ної галузі (виду продукції) в структурі товарної продукції госпо-
дарства повинно супроводжуватися зростанням його прибутковості,
що обґрунтовує існування лінійної залежності між названими фак-
торами. Для виміру тісноти зв’язку між результатом і впливовими
факторами розраховується коефіцієнт лінійної кореляції:

,
)yy()xx(

)yy()xx(
r

22∑ ∑
∑

−⋅−

−⋅−
=

де r – коефіцієнт лінійної кореляції;
x, y – значення факторів, між якими встановлюється зв’язок;

x , y  – середні значення кожного фактору.
Значення коефіцієнта кореляції до ±0,15 свідчить про відсут-

ність зв’язку між факторами. Поганий зв’язок характеризується
коефіцієнтом кореляції від ±0,16 до ±0,20; слабкий зв’язок – від
±0,21 до ±0,30; помірний – від ±0,31 до ±040; середній – від
±0,41 до ±0,60; тісний – від ±0,61 до ±0,80; дуже тісний – від
±0,81 до ±0,90; повний зв’язок – від ±0,91 до ±1,0 [3].

Коефіцієнт кореляції між питомою вагою окремих галузей
(видів продукції) у структурі товарної продукції сільськогосподар-
ських підприємств Новоодеського і Очаківського районів та су-
мою валового прибутку господарств у розрахунку на 1 гектар
сільгоспугідь (таблиця 3) показав існування поганого і слабкого
зв’язку між прибутковістю агровиробників та спеціалізацією їх на
галузях свинарства і виноградарства, відповідно. Встановлено сере-
дній зв’язок між фінансовими результатами роботи підприємств та
вирощуванням великої рогатої худоби і внутрігосподарськими пере-
робними виробництвами. Причому зв’язок з м’ясним скотарством,
свинарством та виноградарством є оберненим: більше зосереджен-
ня зусиль на цих галузях знижує прибутковість діяльності. Про-
мислова переробка і реалізація готової продукції позитивно
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впливає на фінансові результати функціонування господарств. Ко-
реляційний зв’язок прибутковості зі спеціалізацією на інших видах
продукції, що виробляються, – відсутній.

Галузі та види продукції Коефіцієнт кореляції
Зерно 0,038
Насіння соняшнику -0,093
Виноград -0,255
Інша продукція рослинництва -0,043
Велика рогата худоба в живій вазі -0,451
Молоко 0,018
Свинарство -0,185
Інша продукція тваринництва 0,110
Реалізація промислової та іншої продукції, робіт і послуг 0,497

Таблиця 3
Значення коефіцієнта кореляції при встановленні зв'язку між питомою вагою 
певної галузі (продукції) у структурі товарної продукції господарства та 

валового прибутку (збитку) на 1 га сільгоспугідь

Тобто, зосередження діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств лише на окремих галузях у нинішніх умовах є недоцільним і
не слугує гарантом їх стійкого фінансового стану. Протилежність
зв’язку між показниками свідчить про доречність орієнтації на
багатогалузевість. Фактор диверсифікації зменшує ризик функціо-
нування господарств і позитивно впливає на їх фінансове станови-
ще.

Результати дослідження суперечать економічній природі спеціа-
лізації, поглиблення якої повинно збільшувати ефективність госпо-
дарської діяльності агровиробників. Причиною відсутності
залежності, на наш погляд, є низький рівень агрономічної та
зоотехнічної культури на вітчизняних сільськогосподарських під-
приємствах. Відсутність спеціальних знань, недостатня інформова-
ність та недбалість призводять до масового порушення технології
виробництва продукції а в наслідку – зниження продуктивності
праці (врожайності культур і продуктивності худоби) та погіршення
фінансових результатів. Тобто недотримання технологічної дисцип-
ліни зводить нанівець всі організаційні удосконалення і свідчить
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про незадовільний рівень організації менеджменту в господарстві.
Викладений матеріал дає змогу зробити наступні висновки. У

сучасних умовах зовнішнього середовища спеціалізація сільського-
сподарських підприємств не слугує вирішальною передумовою їх
стійкого фінансового становища. Гарантом високих фінансових та
конкурентних позицій є внутрішній менеджмент суб’єктів діяль-
ності та державний патронат галузі. За напрямок діяльності доці-
льно обрати багатогалузевість.

Перспективи подальших розвідок досліджень полягають в об-
ґрунтуванні підходів успішного менеджменту аграрних підприємств
і напрямів державного регулювання аграрного сектору.
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УДК 330.341.1:338.432
ЧИННИКИ ГАЛЬМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Н.М.Сіренко, кандидат економічних наук
Миколаївський державний аграрний університет

У статті визначено та обґрунтовано чинники гальмування
інноваційного розвитку аграрної галузі України. В якості основної
проблеми визнано розосередженість аграрного виробництва (і як
наслідок – збільшення кількості дрібних товаровиробників), що
не дозволяє акумулювати ресурси на інноваційні проекти.

В статьи определены и обоснованны факторы торможения
инновационного развития аграрной сферы Украины. Основной
проблемой признано рассредоточение аграрного производства,
(и как следствие – увеличение количества мелких товаропроизво-
дителей), что не позволяет аккумулировать ресурсы на
инновационные проекты.

Інноваційна діяльність не є одиничним актом упровадження
окремої інновації, а виступає багатоваріантним, альтернативним
типом діяльності, в процесі управління якою слід не тільки виявля-
ти взаємозв’язки різних новацій, а й підтримувати безперервну
еволюцію інноваційних систем. Останній процес пов’язаний із роз-
ширенням меж саморозвитку та самоорганізації економічних сис-
тем, демонструє збільшення можливостей економіки та її
структурних перетворень. Підвищення ролі інноваційних процесів в
економіці призводить до підвищення динамізму господарських сис-
тем і всього відтворювального циклу, що зумовлює розмивання
міжгалузевих меж, диверсифікацію попиту і пропозиції і орієнтує
підприємства на проникнення в нові галузі та на нові ринки.

Оздоровлення вітчизняної аграрної галузі можливе лише че-
рез реалізацію положень національної інноваційної політики, при
чому для ефективного виконання наукою економічної функції ви-
трати на неї повинні перевищувати 0,9% ВВП. Разом з тим, для
сучасного стану економіки України характерні чинники, які гальму-
ють процес інноваційного розвитку [1]:

1. Відсутність фінансових ресурсів і високі ставки по кредитах
комерційних банків (табл. 1). Незважаючи на незмінність
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відсоткових ставок на кредити сільськогосподарським під-
приємствам та збільшення розмірів компенсації, фінансове
навантаження залишається досить вагомим, дозволити собі
використання кредитних ресурсів можуть лише високорен-
табельні та прибуткові аграрні суб’єкти господарювання.
Зазначено також, що це – здебільшого великі за розміра-
ми підприємства, приватні ж та фермерські господарства
одержують кредити рідше, тому що характеризуються ви-
соким ступенем ризикованості.

Показники 2004 р. 2005 р. Відхилення 
(+,-)

Обсяг кредитів, наданих 
сільськогосподарським підприємствам 
Миколаївської області, тис. грн.

73999,80 150736,78 76736,98

Відсоткова ставка, що прийнята банком, % 18,50 18,50 0

Розмір компенсації, % 8,00 10,00 2,00
Нараховано процентів, усього, грн. 
у т.ч. 367348,63 1311470,64 944122,01

   за рахунок підприємств 213879,33 736837,37 522958,04
   за рахунок держави 153469,30 574633,27 421163,97

Таблиця 1
Стан розрахунків сільськогосподарських підприємств 
Миколаївської області за короткострокові кредити 

Джерело: розраховано за даними Управління агропромислового розвитку 
Миколаївської облдержадміністрації

2. “Стиснення” внутрішнього попиту та високий економічний
ризик освоєння нової продукції.

3. Відсутність необхідних науково-дослідних і дослідно-конс-
трукторських робіт та інформації про новітні технології.
Для розв’язання останньої проблеми в аграрній галузі у
1998 році загальні збори УААН прийняли постанову про
створення в кожній області Центрів наукового забезпечен-
ня агропромислового виробництва як багатопрофільних на-
уково-інформаційних установ відповідних регіонів. Але,
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незважаючи на ряд напрацювань та досягнень даних струк-
тур [2], проблема залишається невирішеною, а аграрне
виробництво – відірваним від наукових розробок та
проектів.

Аграрна галузь, функціонуючи за зазначених умов, має ряд
власних проблем, які не сприяють її інноваційному розвитку,
зокрема: високий рівень розосередженості аграрного виробництва
(64 тис. виробників у суспільному секторі сільського господарства
та 5,5 млн. осіб в індивідуальному), дрібнотоварність, висока
зношеність технічних та технологічних засобів виробництва, значне
зниження родючості ґрунтів і недотримання технології виробництва
продукції [3].

На нашу думку, однією із основних умов гальмування іннова-
ційного розвитку сільськогосподарських підприємств є саме їх
розосередженість. Актуальними залишаються ідеї Й.Шумпетера
щодо особливого значення монополій, як суб’єктів інноваційної
діяльності, та ролі великих корпорацій. Загальновідомим є його
висновок про взаємозв’язок структури ринку з існуванням моно-
полій та рівнем інноваційної діяльності: “…монопольний стан фірми
є головною умовою успішної інновації, потужного виробництва,
збереження підтримуючих позицій для максимізації прибутку” [4].

Аналіз наявних світових тенденцій також вказує на прогноз,
що для макроекономічної конкурентоспроможності розвинутої краї-
ни швидкість відтвореного сукупного державно-корпоративного ка-
піталу буде більш значущою, ніж умови обігу розрізнених
приватних капіталів [5].

Головну роль корпоративних структур в національній іннова-
ційній системі розвинутих країн визначають два принципові мо-
менти:

• по-перше, це масштаби ресурсів, що використовуються, та
масштаби отриманих результатів. Українські аграрії не мо-
жуть сконцентрувати необхідну для інноваційного процесу
кількість ресурсів у зв’язку із їх невеликими розмірами,
більше того, у разі, якщо суб’єкти господарювання знахо-
дять джерела фінансування, то після успішної реалізації інно-
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ваційно-інвестиційного проекту результати здебільшого нале-
жать інвесторам, підприємство ж виступає лише як база для
збагачення;

• по-друге, економічна відповідальність за створення і комер-
ційну реалізацію науково-технічних досягнень.
Суб’єкти господарювання, які формують окремі сегменти агра-

рної галузі, знаходяться в транзитному стані, тому що не закінче-
но оформлення прав власності на майно та землю, які, в свою
чергу, здебільшого використовуються на умовах оренди. У стан
невизначеності зазначені структури втягує і мораторій на відчужен-
ня земельної частки та заборона на внесення права на неї до
статутних фондів [6]. Вказане впливає на рішення можливих
інвесторів щодо фінансування інноваційних проектів (табл. 2), адже
рівень ризику досить часто перевищує можливості отримання ста-
більних та високих результатів [7, 8]. Крім того, ситуацію погір-
шує і наявність сезонних та кон’юнктурних коливань цін на
сільськогосподарську продукцію, енергоносії тощо.

тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
Всього 30789,6 100,0 127579,0 100,0 156496,4 100,0
в тому числі за рахунок
    держбюджету 3993,6 13,0 5331,1 4,2 8570,8 5,5
    власних коштів 146,2 0,5 2052,7 1,6 7792,4 5,0
    коштів замовників
       - вітчизняних 18326,2 59,5 43356,1 34,0 38300,8 24,5
       - іноземних держав 8117,4 26,4 75233,0 59,0 100489,5 64,2
    інших джерел 206,2 0,7 1606,1 1,3 1342,9 0,9

Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних розробок за 
джерелами фінансування в Миколаївській області

Роки
200320021995Джерела фінансування

Таблиця 2

За останнє десятиріччя значно змінилася структура фінансу-
вання науково-технічних розробок: більш як у двічі скоротилася
питома вага бюджетних коштів, що відобразилося на збільшенні
частки власних коштів підприємств. Тривожним для національної
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економіки, а особливо для сільського господарства є зменшення
частки коштів вітчизняних замовників у фінансуванні науки: майже
65% наукових проектів фінансується замовниками іноземних дер-
жав. Результатом може стати ситуація, коли Україна буде платити
за користування своїми ж винаходами, тобто право власності на
науково-технічну продукцію повністю перейде до іноземних підпри-
ємств, а вітчизняні суб’єкти господарювання виступатимуть лише в
якості сировинної бази.

Таким чином, з одного боку, інноваційна модель розвитку
аграрної галузі підвищує її продуктивність, замінює фізичну працю
автоматизованими системами, сприяє розв’язанню проблеми продо-
вольчої безпеки, а з іншого, підвищує рівень безробіття на селі,
посилює навантаження на природне середовище, руйнує поселенсь-
ку мережу та сільський уклад. Тому дана проблема повинна
вирішуватися відповідно до державної концепції розвитку села та
агарної економіки із урахуванням інтересів та взаємовигідним роз-
в’язанням проблем як товаровиробників (укрупнення та об’єднання
з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності), так і сіль-
ського населення, соціальної інфраструктури та навколишнього се-
редовища.
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УДК 658.14
ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О.М.Вишневська, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

У статті розглянуто проблему недосконалості економічних
досліджень у напрямку виявлення ринкових можливостей
сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано використання
комплексного дослідження ринкових можливостей сільськогоспо-
дарських підприємств та напрямів мінімізації впливу негативних
факторів зовнішнього середовища.

В статье рассмотрена проблема несовершенных экономических
исследований в направлении оценки рыночных возможностей
сельскохозяйственных предприятий. Обосновано использование
комплексной оценки рыночных возможностей сельскохозяй-
ственных предприятий и направлений минимизации влияния
негативных факторов внешней среды.

Досліджуючи сучасні умови функціонування сільськогосподар-
ських підприємств, слід відмітити, що зміни в політичному та
економічному житті проходять значно швидше, ніж раніше. Для
того, щоб в цих умовах підприємство залишалося фінансово стій-
ким, необхідно враховувати макро- та мікроекономічні умови гос-
подарювання, щоб вміло та швидко маневрувати наявними
ресурсами. Це питання особливо гостро потребує вирішення в
умовах нестабільності діяльності більшості сільськогосподарських
підприємств.

Характерною рисою сучасних умов функціонування сільсько-
господарських підприємств є те, що вони знаходяться в умовах
підвищеного економічного ризику. Будь-яке підприємство, незале-
жно від організаційно-правової форми господарювання, форми вла-
сності, галузевої направленості, являє собою відкриту економічну
систему. Саме тому можна стверджувати, що підприємство в
системі економічного господарювання країни є першою ланкою, яка
бере на себе весь тягар економічних змін, маючи при цьому
особливості внутрішнього середовища.
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Отже, враховуючи сучасні умови господарювання сільськогос-
подарських підприємств, слід відмітити, що оцінка їх діяльності
повинна проводитися в комплексі, тобто з урахуванням як внутрі-
шніх, так і зовнішніх факторів впливу. При цьому результатив-
ність економічних досліджень може бути різною з урахуванням
характеристик факторів впливу. Так, якщо вплинути на внутрішні
фактори господарювання певними управлінськими рішеннями,
можливо, зовнішні фактори впливу є майже неконтрольованими
або частково неконтрольованими. При цьому слід зазначити і
те, що за певних умов господарювання фактори які можна було
контролювати, можуть трансформуватися в неконтрольовані.
Для сільськогосподарських підприємств це фактор зниження
ціни на сільськогосподарську сировину, особливо в умовах зро-
стання імпорту.

Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища підпри-
ємства вже досліджувалися спеціалістами ринкової економіки, та-
кими як Костяєв О.І., Мілосєрдов В.В, Ушачев І.Г,. Чеглакова
С.Г. та іншими. Але більшість досліджень є теоретичним обґрун-
туванням ринкових можливостей сільськогосподарських підпри-
ємств. Саме тому ми вважаємо актуальним провести оцінку
факторів зовнішнього середовища у поєднанні з адаптацією сільсь-
когосподарських підприємств до їх зміни. Зосередимо свою увагу
на факторах мікросередовища, тобто факторах прямої дії на діяль-
ність сільськогосподарського підприємства. Проведемо оцінку дія-
льності постачальників, кредиторів, покупців, конкурентів,
торгівельних організацій та визначимо рівень їх впливу на сільсь-
когосподарського товаровиробника.

Оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств дає під-
ставу стверджувати, що більшість факторів впливу макрорівня є
факторами негативної дії. В першу чергу це пов’язане із недоско-
налою інфраструктурою аграрного ринку. Крім цього, достатньо
великий вплив здійснює відсутність ефективного механізму держа-
вних закупок та регулювання процесу формування та підтримки
ринкової інфраструктури, нестабільність нормативно-правової бази.
Отже, формування структури суб’єктів аграрного ринку та їх
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взаємозв’язків повинно базуватися на деяких загальних поло-
женнях, які повинні враховувати світовий досвід та специфіку
умов країни.

Спробуємо згрупувати фактори негативної дії та виявити ос-
новні напрямки мінімізації їх впливу на діяльність сільськогоспо-
дарського підприємства (рис.1.).

Аграрний ринок 

Складові інфраструктури 
ринку 

Організаційно-правові 
фактори 

Складові ринкового 
механізму 

- неефективна зако-
нодавча база; 
- протиріччя в деяких 
законодавчих актах; 
- невідповідність зако-
нодавства вимогам 
ринку та змінам в його 
інфраструктурі в умовах 
входження до СОТ  

- недосконалість матеріально-
технічної бази для проведення 
торгівельно-заготівельних 
операцій; 
- недоскональність кре-
дитного обслуговування; 
- нерозвинутість системи 
інформаційного обслу-
говування; 
- відсутність використання 
наукових розробок 
  

- нерозвинута конкуренція; 
- невідповідність рівня цін, 
попиту та пропозиції; 
- тиск монополістів; 
- вплив посередників; 
- незахищеність ринку 
матеріальних ресурсів; 
- недосконалість експортно-
імпортних операцій 
 
 

Рис.1. Фактори негативного впливу на формування аграрного ринку

Досліджуючи фактори зовнішнього середовища, ми відмічаємо
роль маркетингових досліджень у формуванні аграрного ринку. Ті
умови, які сформовані зовнішнім середовищем для сільськогоспо-
дарських підприємств, вимагають від спеціалістів проводити оцінку
ринкових можливостей підприємства у таких напрямках:

• оцінка продовольчого ринку країни, регіону;
• оцінка можливих покупців, їх платоспроможність;
• оцінка діяльності конкурентів, виявлення власних слабких та
сильних сторін;

• оцінка можливих посередників, їх “бізнес-етика”.
Більш детальним повинно бути дослідження асортименту та
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якості продукції на продаж з урахуванням потреб ринку, просуван-
ня продукції на ринку, вибір напрямків реалізації, обґрунтування
ціни. Використання маркетингу як ринкового інструменту забезпе-
чує ефективність агробізнесу, хоча далеко не всі керівники підпри-
ємств визнають його необхідність. Ми вважаємо, що більш
значну економічну доцільність отримає те підприємство, яке, вико-
риставши маркетингові дослідження, зможе приймати такі управ-
лінські рішення, які забезпечать йому позиції лідера на своєму
сегменті продовольчого ринку.

Деталізуємо своє дослідження на одному з передових сільсь-
когосподарських підприємств півдня України. Аналітичний відділ,
оцінюючи та плануючи діяльність підприємства, проводить оцінку
ринкових можливостей. По-перше, це ретроспективна оцінка про-
дукції на продаж, тобто дослідження товарної продукції на предмет
прибутковості. По-друге, це оцінка напрямків реалізації всіх ви-
дів продукції на предмет забезпечення високого рівня рентабель-
ності продажу. По-третє, це оцінка діяльності конкурентів по
насиченості регіону певними видами сільськогосподарської про-
дукції та можливим покупцям цієї продукції. Важливим етапом
дослідження є оцінка існуючого та обґрунтування необхідного
рівня цін на продукцію через розрахунок точки беззбитковості.
А також оцінка можливого асортименту з урахуванням внутріш-
ньогосподарських резервів.

Враховуючи те, що асортимент продукції в сільськогосподар-
ських підприємствах (з огляду на розвиток агропродовольчого
ринку та розширення його можливостей через входження до
СОТ) повинен бути індивідуальним для кожного підприємства.
На перспективу ми пропонуємо ввести в асортимент продукції за
рахунок скорочення обсягів виробництва соняшнику цукровий бу-
ряк та сою, а також розширити обсяги виробництва овочів, плодів,
продукції птахівництва та бджільництва (рис.2.). Досліджуване
підприємство має можливості вкладати кошти в розвиток широко-
го кола галузей, рівень чистого прибутку у звітному періоді
становив більше 2 млн.грн.
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Зернові Соняшник Цукровий буряк Плоди
Соя Молоко Худоба в живій масі Птиця
Яйця Мед

Рис. 2. Питома вага за обсягом виробництва
сільськогосподарської продукції на перспективу

При цьому рівень цін на весь асортимент продукції необхідно
встановлювати з оглядом на ситуацію, що складеться на ринку, та
реальних конкурентів (табл.1).

Види продукції
Собівар-
тість 1 ц, 

грн.

Транс-
портні 

витрати, 
тис. грн.

Середні 
ціни на 

ринку за 
одиницю, 

грн.

Попит на 
продукцію 

(оцінка)

Інші 
витрати, 
тис.грн.

Ціна за 1 
ц продук-
ції, грн.

Зернові 40,53 3,2 50,0 Середній 2,1 52,0
Соняшник 58,18 4,7 90,0 Середній 1,8 96,0
Соя 137,42 2,3 120,0 Високий 2,7 125,0
Молоко 108,89 12,1 110,0 Високий 5,2 115,0
Худоба у живій масі 592,50 32,0 610,0 Високий 20,3 700,0

Таблиця 1
Обґрунтування ціни на основні види 

сільськогосподарської продукції для підприємства

Отже, слід зазначити, що досліджуване підприємство не лише
в змозі ефективно виробити, а і реалізувати сільськогосподарську
продукцію. Спеціалісти підприємства, досліджуючи внутрішній та
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зовнішній ринок, намагаються досягти оптимального співвідношен-
ня обсягів виробництва та реалізації продукції для того, щоб
продукція залишалася високоякісною та мала попит і достатність
ціни реалізації. На відміну від інших підприємств області керівниц-
тво на високому рівні змогло організувати ланцюжок “виробницт-
во-реалізація-дохід”.

Поєднання аналітичної роботи, маркетингових досліджень із
оптимальністю прийняття рішень дає можливості підприємству за-
ймати передові позиції серед інших сільськогосподарських товаро-
виробників. Але зовнішні фактори впливу не завжди позитивно
відображаються на діяльності господарюючого суб’єкту.

В цілому, реалізація стратегій розвитку, направлених на ви-
користання інтенсивних методів вирощування сільськогосподарсь-
ких культур та тварин, оптимальність у купівлі матеріальних
ресурсів, їх використанні, доцільність реалізації продукції дасть
можливість не лише наростити обсяги грошових надходжень, а і
забезпечити максимальну віддачу вкладених у виробничий процес
коштів. Зростання прибутковості сільськогосподарських галузей
дасть можливість сільськогосподарському товаровиробнику не
лише нарощувати виробничі потужності, а і фінансово міцніти в
ринковому середовищі, що на перспективу надасть можливості
вітчизняному сільськогосподарському товаровиробнику бути кон-
курентоспроможним та стійким на світовому ринку сільськогоспо-
дарської продукції.
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УДК 658.589:167.1
СТИМУЛЮВАНННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД

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

Розглянуто основні форми стимулювання інноваційної
діяльності малих і середніх підприємств у розвинутих країнах світу.
Визначено пріоритетні напрями їх використання у вітчизняній
економіці.

Рассмотрены основные формы стимулирования инновационной
деятельности малых и средних предприятий в развитых странах
мира. Определены приоритетные направления их использования
в отечественной экономике.

Вступ. Необхідність розвитку інноваційних процесів в Україні
потребує уважного ставлення до форм і методів стимулювання
інноваційної діяльності, які вироблені світовою практикою. Опану-
вання досвіду розвинутих країн світу у цій царині сприятиме
прискореному втягуванню вітчизняних підприємств (особливо ма-
лих і середніх) у сферу інноваційної діяльності, дозволить віднайти
раціональні шляхи для запровадження інноваційного типу відтво-
рення в нашій економіці.

Зважаючи на це, вітчизняні вчені виявляють нині особливий
інтерес до форм впливу на регулювання і стимулювання інновацій-
них процесів за кордоном. Цій проблематиці присвятили свої праці
В.Будкін, Т.Боголіб, Н.Галан, В.Гусєв, О.Дзяд, С.Захарін,
Б.Кваснюк, З.Петренко, Л.Тулуш, Л.Федулова, В.Чабан,
О.Юркевич та ін..

Мета дослідження. Автор даної статті поставив собі мету
узагальнити і систематизувати форми стимулювання інноваційної
діяльності малих і середніх підприємств у розвинутих країнах світу,
визначити найбільш ефективні з них заради можливого запрова-
дження у вітчизняній економіці. Вибір малих і середніх підпри-
ємств як об’єктів дослідження обумовлений тим, що саме ці
підприємства внаслідок високої мобільності визначають пріоритети
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світового інноваційного розвитку.
Результати дослідження. У розвинутих країнах світу велику

роль щодо підтримки та розвитку малих і середніх підприємств
(МСП) відіграє держава. Там створені спеціальні державні уста-
нови, які опікуються проблемами розвитку малого і середнього
бізнесу, зокрема, проблеми стимулювання його інноваційно-інвести-
ційної діяльності. Наприклад, у США державна підтримка МСП
здійснюється Адміністрацією малого бізнесу, що була створена у
1953 році як незалежна агенція Федерального уряду при президе-
нтові США. У Німеччині проблемами інноваційного розвитку
малих фірм займаються Міністерство досліджень і технологій та
Міністерство економіки. У Канаді ці проблеми знаходяться в
центрі уваги Міністерства науки і технології, Міністерства промис-
ловості і торгівлі, Національної ради з досліджень. У Великобри-
танії про малий інноваційний бізнес дбає Міністерство
промисловості, у Франції – Державний секретаріат з малих і
середніх підприємств, в Японії – Агенція з питань малих і
середніх підприємств Міністерства міжнародної торгівлі і промис-
ловості.

Система державного стимулювання інноваційної діяльності ма-
лого і середнього бізнесу включає в себе прямі і непрямі форми
фінансової підтримки інноваційних процесів.

Світовою практикою визнані як найбільш ефективні такі форми
прямого впливу держави на результати інноваційної діяльності
МСП:

• виконання державних програм інноваційної діяльності із за-
лученням МСП;

• надання державних грантів на проведення науково-дослідних
робіт і освоєння інновацій;

• пряме фінансування підприємств, яке становить 50% від
витрат на створення нової техніки і технологій;

• надання безпроцентних позик;
• створення фондів впровадження інновацій з урахуванням
ймовірного ризику;

• надання безкоштовних пакетних послуг;
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• звільнення від сплати мита та ін.
До непрямих методів стимулювання інноваційно-інвестиційної

діяльності МСП, якими широко користується держава за кордо-
ном, можна віднести:

• пільгове оподаткування інноваційних підприємств;
• пільгове кредитування, надання державних гарантій по
кредиту;

• податкові амортизаційні пільги;
• стимулювання розвитку ринку цінних паперів;
• зменшення ставок оподаткування дивідендів та інших доходів
від інвестування в МСП;

• стимулювання розвитку мереж “ангелів бізнесу”, метою яких
є пошук інвесторів для невеликих компаній;

• створення умов для поширення венчурного підприємництва
тощо.

 Кожна країна використовує ці форми по-своєму.
 У США витрати фірм на науково-дослідні роботи не підляга-

ють оподаткуванню. Венчурні підприємства звільняються від спла-
ти податків на десять років. Тут, починаючи з 1982 року, діє
закон про розвиток малого інноваційного бізнесу, відповідно до
якого всі федеральні відомства та агенції, бюджети яких станов-
лять понад 100 млн.дол., зобов’язані передати до 1,25% своїх
коштів для забезпечення діяльності малих науково-дослідних ком-
паній [1]. У США діють поряд із корпоративним венчурним
капіталом приватні інвестиційні компанії малого бізнесу. Вони нада-
ють малим фірмам довгострокові позики й користуються держав-
ною гарантією.

 У Великобританії слідують концепції “нейтрального оподатку-
вання” щодо інноваційних підприємств. Тут уряд спростив систему
оподаткування, зменшив податкові ставки, одночасно розширивши
податкову базу. Валові прибутки фірм за цих умов зросли, а малі
фірми ще отримали пільги на сплату податку на додану вартість.

 У Франції діє єдиний спеціалізований інститут поручництва–
компанія з гарантій для венчурного фінансування. Вона надає
гарантії за умови, що фірма, яка потребує державного поручницт-
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ва, займається інноваційною діяльністю (запровадженням нововве-
день і розвитком нових технологій). Гарантується повернення від
40% до 75% кредиту залежно від страхового випадку [1].

 У Німеччині існує низка державних гарантій за кредитами,
що надаються МСП комерційними банками. У разі необхідності
держава гарантує повернення 80% від суми кредиту. Кредити під
державні гарантії є довгостроковими (до 15 років).

 Співпраця двох німецьких банків (Німецького банку вирів-
нювання і банку кредитів на відновлення) забезпечує умови для
формування стартового капіталу малих інноваційних фірм та для
подальшого нарощування їх інноваційного потенціалу. Німецький
банк вирівнювання надає кредити без усяких гарантій на двадцять
років за умови, що власник фірми має не менше 15% коштів для
здійснення інноваційного проекту. За рахунок банку кредитів на
відновлення власник капіталу може покрити до 75% вартості
проектів [1].

 У розвинутих країнах світу нині спостерігаються тенденції до
наднаціонального регулювання і координації розподілу кредитних
ресурсів, що виділяються на здійснення інноваційної діяльності.
Так, у рамках ЄС діє спеціальна програма, що передбачає розпо-
діл фінансової допомоги для МСП через ЄБРР. Цей банк
співпрацює з 23 місцевими банками у десяти країнах, відкриває їм
кредитні лінії і розподіляє таким чином кошти на кредитування
малого бізнесу. Загальний розмір позик Європейського банку
реконструкції і розвитку становить нині 180 млн. євро [4].

 Особливий інтерес економістів викликає досвід західних країн
щодо відпрацювання схем взаємодії держави і МСП в інновацій-
ній сфері. У схемі передбачають:

• використання державних контрактів з метою залучення
МСП до виконання державних замовлень;

• підтримка державою інноваційних програм, які виконують
МСП.
Наприклад, у США державні контракти поділяються на прямі

контракти і субконтракти. Вартість прямих контрактів не переви-
щує 50 тис. дол. Вони укладаються, як правило, з крупними і
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середніми компаніями, а потім частково передаються малим підпри-
ємствам у вигляді субконтрактів. Щорічний обсяг федеральних
контрактів, що укладаються за допомогою Адміністрації малого
бізнесу, становить 200 млрд. дол. [2].

На базі Адміністрації малого бізнесу створено Бюро техноло-
гій, яке виконує регулюючі функції щодо малого інноваційного
бізнесу за допомогою здійснення двох програм: програми іннова-
ційних досліджень для малого бізнесу та програми трансферту
технологій для малого бізнесу.

У рамках першої програми Адміністрація малого бізнесу ра-
зом з різними департаментами Федерального уряду резервує не-
обхідні кошти і надає їх МСП у вигляді грантів на основі
конкурсного відбору підприємств. Фінансування інноваційних прое-
ктів МСП здійснюється у два етапи:

• на першому етапі кошти (до 100 тис. дол.) виділяються для
започаткування науково-дослідницьких робіт;

• на другому етапі, який триває до двох років, кошти (до 750
тис. дол.) використовуються для завершення інноваційних
розробок і їх подальшої комерціалізації.
Наявність двох етапів фінансування інноваційних проектів від-

повідає потребі конструктивного поєднання науково-дослідної фази
і фази виробничого освоєння інновацій у рамках інноваційного
циклу.

Протягом останніх десяти років Федеральний уряд США
виділив 1,3 млрд. дол. на фінансування інноваційних проектів
МСП у межах програми інноваційних досліджень малого бізнесу,
що становить 2,5% федеральних витрат на науково-дослідні і
дослідно-конструкторські роботи.

Програма трансферту технологій спрямована на комерціа-
лізацію нововведень, створених спільними зусиллями держав-
них науково-дослідних установ і МСП. Її фінансування
здійснюється аналогічно попередній програмі у два етапи. У
2002 році у рамках цієї програми було профінансовано 452
ризикові проекти, а загальний обсяг фінансування становив
96,2 млрд. дол. [2].
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Висновки. Складові стимулюючої інноваційної політики захід-
них країн можна використати як основу для розробки власної
стимулюючої політики щодо впливу на інноваційний розвиток. На
нашу думку, суттєву користь може принести використання таких
напрямів стимулювання інноваційної діяльності МСП:

• запровадження державних замовлень на проведення науково-
дослідних робіт і освоєння інновацій;

• конкурсний відбір підприємств для надання їм адресної фі-
нансової допомоги держави;

• поетапний характер фінансування інноваційних проектів
МСП;

• ланцюговій зв’язок між державою, крупними і малими під-
приємствами при виконанні науково-технічних розробок і
апробації їх результатів;

• створення умов для підвищення прибутковості МСП за
рахунок комерціалізації їх власних інновацій;

• належне поширення інформації про останні дослідження нау-
ково-технічної думки і канали розповсюдження інновацій.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОСТАНОВОК РЕСУРСНИХ

ЗАДАЧ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
І.К.Андріанова, кандидат економічних наук, доцент
Л.Я.Боборикіна, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

У статті розглянуто задачу оптимального календарного
планування виконання сільськогосподарських робіт спеціалізо-
ваними обслуговуючими підприємствами на замовлення
фермерських господарств залежно від наявності ресурсів.

В статье рассмотрена задача оптимального календарного
планирования выполнения сельскохозяйственных работ
специализированными обслуживающими предприятиями по
заказам от фермерских хозяйств в зависимости от наличия
ресурсов.

Складність економіки сільського господарства визначається не
тільки великою кількістю елементів цієї системи,  а і взаємозалеж-
ністю від попередніх результатів, сезонністю робіт, нерівномірним
споживанням ресурсів. Питання оперативності прийняття управлін-
ських рішень залежить від повноти інформації, яка є в распоря-
дженні у керівника та від своєчасності її надходження. Одна з
головних задач - розподіл наявних ресурсів( людей та техніки), їх
оптимізація з метою рівномірного завантаження. Обмеженність
ресурсів у сільськогосподарського виробника, планування робіт, яке
здійснюється вручну, приводить до того, що робити перерахунки
плану дуже складно і це вимагає великих витрат праці. Це
підкреслює актуальність обраної теми, необхідність її вирішення за
допомогою математичного моделювання и системи управління про-
ектами Microsoft Project.

Тут найкраще підходять мережні моделі різного рівня ієрархії,
які дозволяють зміцнювати і укріплювати зв'язки  залежно від
повноти інформації про об'єкт. Обробка даних в мережних моде-
лях дозволяє будувати календарні графіки  споживання ресурсів,
оптимізувати їх та отримувати всю інформацію для прийняття
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рішення про їх завантаження. Методи мережного планування,
засновані на можливості  змін  структури моделей  залежно від
альтернатив виконання робіт, дозволяють оптимізувати мережний
графік за ресурсами і отримувати їх раціональний розподіл при
календарному плануванні виробництва.

Метою дослідження є аналіз математичних постановок ресурс-
них задач для різних класів ресурсів.

З точки зору моделювання процесу управління, задачі оптима-
льного календарного планування формуються як задачі математич-
ного програмування [1, 2, 3]. При цьому вибір способу
використання ресурсів на роботах мережної моделі визначає вибір
невідомих задачі, а види обмежень на використання ресурсів ви-
значають обмеження задачі.

На практиці можна використовувати задачу розподілу ресурсів
таким чином. Побудуємо мережну модель залежностей виконання
робіт по передпосівному обробітку грунту та посіву.

Таблиця 1

Кожному виду робіт призначимо ресурси і зробимо розраху-
нок мережної моделі. На таблиці 2 показані календарні терміни
виконання,  розподіл ресурсів та їх завантаження в відсотках до
наявності.
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Таблиця 2

Ця інформація може бути використана для аналізу ситуації по
використанню ресурсів в господарстві та підрахунку вартості робіт за
обраний календарний період. Керівник має інструмент для плануван-
ня – може змінювати терміни початку, або кінця робіт, змінювати
залежність між ними та послідовність їх виконання, якщо є альтер-
нативи. ППП Microsoft Project зробить перерахунок плану.

Виходячи з того, що мережна модель модулює течію процесів
в часі, розглянуто три способи використання ресурсів, запропоно-
ваних в літературі [4, 5].

За характером в часі розрізняють складований, напівскладова-
ний, не- складований ресурс.

Складований ресурс може бути використаний одноразово, тоб-
то в процесі використання він втрачає свою самостійну сутність.
Однак використання цього ресурсу можливо в будь-який час після
його отримання, тобто він може зберігатися майже необмежений
час. До таких ресурсів відносять насамперед гроші, а також
різноманітні матеріали, наприклад, запчастини до техніки, комплек-
туючі вироби, деталі машин, обладнання та ін. Використання скла-
дованого ресурсу, наряду його здатності до накопичення, може
лімітуватися лише об’ємом и терміном його поставок.

Напівскладований ресурс відрізняється від складованого тим,
що він має відомий обмежений термін зберігання. До таких ресур-
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сів належать різні хімікати, добрива, розчини, харчові продукти,
овочі, фрукти. Використання напівскладованого ресурсу, крім об’єму
і термінів поставок, лімітується також терміном його зберігання.

Нескладований ресурс може бути багаторазово використаним
без втрати ним своєї сутності. До таких ресурсів належать будь-
які потужності – електричні, механічні, транспортні засоби. Розмі-
ри споживання нескладованого ресурсу характеризуються
інтенсивністю його споживання.

Розгляд ресурсних задач потребує введення деяких позначень.
Мережну модель позначимо {P(t), Q(t)}, де Р(t) – множина
подій (вершин), а Q(t) – множина робіт (дуг).

На часовій осі будемо розглядати інтервал (O, N], вважаючи
початком відмітку t=0 – початок робіт на мережній моделі; N –
кінцеве значення інтервалу планування. Більшість початкових подій
(входів) мережної моделі позначимо S(t) ⊂ P(t). Більшість ці-
льових подій (виходів) мережної моделі позначимо E(t) ⊂ P(t).
Відношення і(t) << j(t) між двома подіями i(t), j(t) ∈ Р(t),
означає існування роботи (і, j) ∈ Q (t).

На множині робіт Q(t) тривалість роботи (i, j) позначимо
хij(t), T(i,j) – момент початку роботи (i, j), T- (i, j) – момент
закінчення роботи.

При цьому T- (i, j) =T(i, j) + хij(t).
На множині Q(t) введемо цілочіслову функцію m(i, j) –

номер ресурсу, де [О <= m(i, j) <= M].
Термін зберігання (термін придатності), m-го напівскладовано-

го ресурсу позначимо аm. Для нескладованого ресурсу він дорів-
нює нулю, а для складованих – перевищує N.

На Q(t) введемо невід’ємну функцію V(i, j) – ресурсоєм-
ність роботи (i, j), тобто кількість (об’єм) ресурсу використаного
при її виконанні; V(i, j; хij (t) ресурсоємність, залежна від
тривалості роботи; y(i, j; t) – інтенсивність використання, тобто
кількість ресурсу, використаного для виконання роботи на одиницю
часу t ∈ (О, N].

Більшість всіх робіт мережної моделі, які використовують m-й
ресурс, позначимо Qm(t), тоді
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Qm(t) = {(i, j) / (i, j) ∈ Q(t), m(i, j) = m}.
Через Hn, Hs і Hd позначимо відповідно множину номерів

усіх нескладованих, полускладованих та складованих ресурсів. Ці
три множини не перетинаються і Hn U Hs U Hd = (О,M]

На часовій осі для кожного m-го ресурсу вводимо наступні
функції на t-й одиниці часу:

hm(t) – наявність ресурсу, тобто кількість ресурсу доступне
для використання при роботі мережної моделі.

Sm(t) – надходження ресурсу, для нескладованого ресурсу
Sm(t–1) = hm(t)

Fm(t) – вкладення ресурсу в виробництво
Km(t) – вибуття ресурсу, для складованих ресурсів Km(t) =

Fm(t), для нескладованих Km(t) = hm(t), для полускладованих
ресурсів Km(t) = Fm(t) та кількість невикористаного ресурсу,
термін придатності якого збігає до моменту t.

На Q(t) введемо невід’ємну функцію V(i, j) – ресурсоєм-
ність роботи (i, j), тобто кількість (об’єм) ресурсу, використане
при її виконанні. В деяких випадках ресурсоємність залежить не
тільки від самої роботи (i, j), а і від її тривалості х(і,j). Тоді
замість V(i, j) вводиться V(i, j; хij(t)).

Якщо для кожного m–го ресурсу задано деякий рівень витрат
Zm(t), підвищення якого можливо, але небажано, то цільова
функція буде визначати рівномірну мінімізацію перевищення витрат
ресурсу над заданим рівнем

J(t) = max {fm(t) – Zm(t)/m(i, j) ∈ (0, M],

t ∈ (0, N]} → min.
Звичайно численні рівні перевищення витрати ресурсів над заданим
рівнем для різних ресурсів не рівноцінні. Для керування ними
вводиться вагова функція g(m)> і функція набуває вигляд

J(t) = max{g(m) max {fm(t)– Zm(T)/m(i, j) ∈ (0, M]},

t ∈ (0, N] } → min.
У задачах з використанням напівскладованих ресурсів можна
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ставити ціллю мінімізацію множини невикористаних ресурсів у
зв’язку із закінченням терміна зберігання – тобто мінімізацію
витрат, які можуть бути виражені в грошовій формі. В цьому разі
цільова функція буде:

J (t) = Σ g(m) ΣN [km(t) – fm(t)] → min

m(i, j) ∈ Hst → 1.
Якщо ресурсоємність окремих робіт – змінна, тобто не може

бути постійною, то цільова функція задачі буде визначена як
мінімізація витрат ресурсів

J (t) = Σ g(m) Σ V(i, j; xij(t)) → min

m(i, j) ∈ Hd.
Таким чином, проведено систематизацію постановок ресурсних

задач календарного планування, розглянуто критерії якості викорис-
тання ресурсів, заданих цільовими функціями (1÷4), котрі можуть
використовуватися в задачах із заданими директивними термінами
виконання сільськогосподарських робіт у фермерських господарствах.

Для визначення календарної потреби в ресурсах запропоновано
використання цільових функціоналів, за допомогою яких реалізуєть-
ся корегування нормативів під кожен конкретний план в процесі опти-
мального планування. Інтеграція інформації про витрати ресурсів
забезпечить приведення звітних та планових даних в зручну для вико-
ристання та аналізу форму на всіх рівнях планування та управління.
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УДК 332.3 (477.73)
РЕТРОСПЕКТИВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ МИКОЛАЇВЩИНИ

В.В.Кузьома, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

Висвітлено ретроспективу здійснення реформування земельних
відносин і організаційно-правових форм аграрних підприємств
Миколаївської області. Проаналізовано основні показники
ефективності проведених перетворень, виявлено причини змін,
що відбулись.

Освещена ретроспектива осуществления реформирования
земельных отношений и организационно–правовых форм аграрных
предприятий Николаевской области. Проанализированы основные
показатели эффективности проведенных преобразований,
выявлены причины происшедших изменений.

У ході здійсненої в Україні в останні роки земельної реформи
запроваджено приватну власність на землю, проведено її роздер-
жавлення з наступною передачею у власність громадянам та окре-
мим особам на орендних засадах. Завдяки цьому було створено
підґрунтя для реструктуризації аграрних підприємств у господарські
структури ринкового типу.

Питання теорії і практики реформування земельних відносин в
Україні знайшли своє відображення у наукових працях
В.Я.Амбросова, П.І.Гайдуцького, А.С.Даниленка, В.Я.Месель-
Веселяка, П.Т.Саблука, В.М.Трегобчука, М.М.Федорова.

Проте більшість пов’язаних з цією проблемою питань залиша-
ються не до кінця вирішеними, а отже – актуальними. Тому
метою даної статті є дослідження ретроспективи, особливостей та
ефективності реформування земельних відносин в одній з південних
областей України – Миколаївській, виявлення існуючих тут недо-
ліків і вироблення пропозицій щодо їх усунення.

Слід зазначити, що не завжди правові й нормативні акти, які
приймалися, належним чином вирішували назрілі питання реформу-
вання земельних відносин. Зокрема, насамперед це стосується
Закону України “Про оренду землі” (від 06 жовтня 1998 року)
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та Постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок державної
реєстрації договорів оренди землі” (від 25 грудня 1998 року). На
жаль, вказаними документами не було належним чином врегульо-
вано порядок оренди земельних часток, посвідчених відповідними
сертифікатами, а це, звичайно, призвело до уповільнення розвитку
орендних земельних відносин на селі. У зв’язку з цим Указом
Президента України від 03 грудня 1999 року “Про невідкладні
заходи щодо реформування аграрного сектору економіки” певною
мірою було врегульовано питання оренди земельних часток (паїв)
та спрощений порядок реєстрації договорів оренди, що привело до
розширення особистих господарств населення (за рахунок приєд-
нання земельних паїв без створення юридичної особи) та створен-
ня нових господарських формувань на основі приватної власності
на землю. Виходячи з цього, вважаємо правомірним визначити
ефективність реформування земельних відносин шляхом порівняння
даних останніх років з 2000 роком, в якому по суті і були
здійснені передбачені вищезазначеним Указом реформи.

У Миколаївській області замість традиційних раніше КСП
створені і розвиваються на рівноправній основі досить різні органі-
заційно-правові форми господарств ринкового спрямування. Водно-
час одержали розвиток побудовані на основі приватної власності на
землю та індивідуальній або сімейній формах організації праці
особисті селянські і фермерські господарства.

За даними Державного комітету України по земельних ресур-
сах, в Миколаївській області станом на 01 січня 2005 року
нараховувалась така кількість сільськогосподарських підприємств:
господарських товариств – 336, приватних підприємств – 236,
виробничих кооперативів – 33, фермерських господарств – 3859,
державних сільськогосподарських підприємств – 22, підприємств
інших форм господарювання – 50. Причому за 2001-2004рр.
відбулась трансформація одних форм господарювання в інші. Зме-
ншилась кількість сільськогосподарських кооперативів, державних
аграрних підприємств, натомість зросло число сільськогосподарсь-
ких товариств та особистих селянських господарств.

За досліджуваний нами період (з 1991 по 2004 роки) в
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області у розподілі сільськогосподарських угідь між аграрними
підприємствами, з одного боку, і особистими селянськими госпо-
дарствами з іншого, відбулися досить значні зміни. Так, по сільсь-
когосподарським підприємствам Миколаївщини площа
сільськогосподарських угідь за цей проміжок часу скоротилася на
815,4 тис. га або 42,1%, тоді як у господарствах населення вона
зросла на 600,7 тис. га, або в 10,7 раза. Якщо у 1991 році в
розпорядженні сільськогосподарських підприємств було 94,6%
сільськогосподарських угідь області, то у 2004 році – лише
55,7%, у господарствах населення – відповідно 3,0 і 32,9%%.

Збільшення площ сільськогосподарських угідь на користь гос-
подарств населення за досліджуваний період пояснюється в основ-
ному зростанням розміру земельної ділянки при безоплатній
передачі (до 2 га) для ведення особистого селянського господарст-
ва та приєднання до нього земельної частки (паю) без створення
юридичної особи.

Такий перерозподіл земель сільськогосподарського призначен-
ня призвів до суттєвих змін у структурі і розмірах посівних площ
в усіх категоріях господарств області.

Так, питома вага площ під зерновими і зернобобовими зросла
на 35,1%, технічними – на 38,2% (в тому числі соняшнику на
32,9%). Разом з цим спостерігається стійка тенденція до змен-
шення посівних площ під кормовими культурами. Зокрема, у
2004р. проти 2000р. посівна площа останніх зменшилась на
56,6%, або на 122,7 тис.га. (в тому числі кукурудзи на силос і
зелений корм – 62,7%, або на 52,1 тис.га.).

Зменшення площ посіву кормових культур зумовлено значним
скороченням поголів’я сільськогосподарських тварин в аграрних
підприємствах. Так, якщо в 2000 році в них налічувалось 249,4
тис.гол. великої рогатої худоби, то в 2004 році – лише 189,1
тис.гол., тобто на 24,2% менше.

Важливим показником економічної ефективності використання
землі є виробництво валової продукції сільського господарства.
Його значення (у цілому та по групах галузей аграрного виробни-
цтва) наведено в таблиці 1.
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Як бачимо, в реформованих сільськогосподарських підприємс-
твах у 2004 році проти 1995 року виробництво валової продукції
на 1 га сільськогосподарських угідь зросло на 40,3%, а в порів-
нянні з 2000р. – більш ніж у 2 рази. При цьому вихід валової
продукції рослинництва в розрахунку на 1 га сільськогосподарсь-
ких угідь збільшився відповідно на 81,7 та 125,3%%. Отже, в
сільськогосподарських підіприємствах області відбувається стабілі-
зація та поступове нарощування виробництва продукції рослинниц-
тва. Виробництво ж валової продукції тваринництва на 1 га
сільськогосподарських угідь має тенденцію до зменшення, що
зумовлено, в першу чергу, скороченням поголів’я тварин. В госпо-
дарствах населення спостерігається зменшення загального виходу
аграрної продукції в розрахунку на 1 га сільськогосподарських
угідь, що відбувається за рахунок тваринницьких галузей.
Останнє пов’язано як зі зміною структури посівних площ, так і
зменшенням поголів’я тварин.

 Одним з основних показників технологічної ефективності ви-
користання землі є врожайність сільськогосподарських культур
(табл.2).

1990р. 2000р.

Зернові і 
зернобобові 35,4 14,7 29,5 25,8 13,8 28,4 24,4 68,9 165,9

Соняшник 15,3 10,7 7,8 10,7 10,7 8,0 9,3 60,8 86,9
Виноград 59,2 44,8 52,0 42,4 50,6 43,7 47,2 79,7 105,4
Плоди 55,4 22,2 21,1 19,5 43,5 41,6 31,4 56,7 141,4
Цукровий 
буряк 266,9 106,8 149,0 150,7 159,8 240,2 174,9 65,5 163,8

Овочі 156,0 83,6 68,6 94,1 99,1 119,9 95,4 61,2 114,1
Картопля 100,2 27,3 70,6 53,8 75,8 90,2 72,6 72,5 265,9

Групи та 
види культур

Таблиця 2
Урожайність основних сільськогосподарських культур 
в аграрних підприємствах Миколаївської області, ц/га
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Дані таблиці 2 свідчать, що в новостворених сільськогосподар-
ських підприємствах у зміні урожайності більшості сільськогоспо-
дарських культур у динаміці по рокам єдина закономірність
відсутня (виключенням є лише цукрові буряки, по яких за період
з 2000 по 2004рр. було досягнуто поступове зростання цього
показника).

Порівнюючи середні дані 2001-2004рр. з 2000р. відмічаємо,
що по всіх сільськогосподарських культурах (крім соняшнику)
відбувається підвищення врожайності: зернових – на 65,9%, цук-
рових буряків – на 63,8%, овочів – на 14,1%, винограду та
плодів – на 5,4 та 41,4%% відповідно, картоплі – більш ніж в
два рази. Однак проти 1990 року абсолютно по всіх сільськогос-
подарських культурах має місце суттєве зниження врожайності.
При цьому найбільший занепад відбувся по плодам (на 43,3%) та
соняшнику (на 39,2%). На нашу думку, такі зміни пояснюються
тим, що саме ці культури вимагають найбільш значних вкладень у
підтримання родючості ґрунтів, а підприємства у зв’язку зі скрут-
ним фінансовим становищем не в змозі здійснити їх.

Зокрема, одним з важливих факторів, який визначає рівень
врожайності є внесення добрив (як органічних, так і мінеральних).
На жаль в останні роки дози їх застосування не відповідають
вимогам землеробства, бо не забезпечується потреба сільськогос-
подарських культур у поживних речовинах для формування вро-
жаю і відтворення родючості ґрунтів.

Інформацію про рівні внесення добрив аграрними підприємст-
вами Миколаївщини зосереджено в таблиці 3.

Сільськогосподарськими підприємствами області в 2004 році
внесено під посіви сільськогосподарських культур 177,5 тис.ц міне-
ральних добрив у діючій речовині, що на 88% менше, ніж у 1990
році. До того ж, якщо в 1990 році мінеральні добрива вносили на
73% посівної площі, то в 2004 році було удобрено лише 37%
площ. З розрахунку на 1 га в 2004 році внесено 18 кг мінераль-
них добрив в діючій речовині проти 94 кг у 1990 році, тобто в 5
разів менше.

Різке зменшення кількості внесених мінеральних добрив мож-
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на було б компенсувати за рахунок внесення більшої кількості
органічних. Однак, як бачимо, кількість внесених на один гектар
органічних добрив зменшилась в 2004 році в порівнянні з 1990
роком на 98%, а площа внесення за цей же період зменшилась з
13% до 0,8%.

1990р. 2000р.
Внесення мінеральних добрив:
  а) всього, тис.ц д.р.: 1425,1 40,6 177,5 0,12 4,37

  б) на 1га ріллі, кг д.р. 94,0 4,0 18,0 0,19 4,50
  в) частка удобреної площі, % 73,0 8,0 37,0 0,51 4,63
Внесення органічних добрив:
  а) всього, тис.т: 8865,3 162,5 94,1 0,01 0,58

  б) на 1га ріллі, т 5,8 0,1 0,1 0,02 1,00
  в) частка удобреної площі, % 13,0 0,6 0,8 0,06 1,33
* Статистичний щорічник Миколаївської області за 2004 рік. 
Головне управління статистики у Миколаївській області, 2004. 
За редакцією П.Ф.Зацаринського

Таблиця 3
Внесення мінеральних і органічних добрив 
під посіви сільськогосподарських культур 

в аграрних підприємствах Миколаївської області*
Індекс 2004р. до

2004р.2000р.1990р.Показники

На основі проведених досліджень можна зробити висновок,
що, незважаючи на негативні процеси в сільському господарстві,
які пов’язані з недосконалою ціновою, кредитною, податковою
політикою, здійснення реформування земельних відносин і створен-
ня агроформувань ринкового спрямування все ж таки привело до
певних позитивних зрушень у розвитку сільськогосподарських під-
приємств на Миколаївщині. Так, якщо в 2000 році питома вага
збиткових сільськогосподарських підприємств в загальній кількості
господарств становила 36,0%, то в 2004 році – 16,3%. При
цьому сума збитку зменшилась з 48,8 млн.грн. до 22,0 млн.грн.
Рівень рентабельності їх функціонування за досліджуваний період
зріс з 8,3 до 11,3%%. Бажано, щоб вказана тенденція продовжу-
валась і в найближчі роки.
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УДК 631.147:338.43(477.7)
СТРУКТУРА ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА
ФАКТОРИ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

ТВАРИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВЩИНИ

К.Д.Самойлик, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Викладено результати аналізу структури виробничих витрат
та факторів, що впливають на зміну собівартості продукції
тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Миколаїв-
щини.

Изложены результаты анализа структуры производственных
затрат и факторов, которые оказывают влияние на изменение
себестоимости продукции животноводства в сельскохозяйственных
предприятиях Николаевщины.

Постановка проблеми. Тваринництво завжди було і залиша-
ється однією із провідних галузей агропромислового комплексу
країни. Проте кризові явища глибоко проникли в цю галузь. В
результаті значно скоротилося поголів’я всіх видів худоби, вироб-
ництво продукції, зросли виробничі витрати. Тому вивчення скла-
дових виробничих витрат та факторів собівартості продукції
тваринництва, від яких залежить ефективність галузі, в умовах
сьогодення є актуальним.

Мета і матеріали дослідження. Мета досліджень полягає
у визначенні динаміки виробничих витрат та факторів собівар-
тості основних видів продукції тваринництва в умовах Миколаї-
вщини. Вихідними матеріалами для аналізу слугували дані
Головного управління статистики в Миколаївській області, літе-
ратурні джерела.

Результати дослідження. Однією з основних причин занепа-
ду тваринництва є висока трудомісткість виробничих процесів,
значне перевищення витрат над доходом, в результаті галузь є
збитковою [1, 2].

Одним із факторів, який безпосередньо впливає на ефектив-
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ність галузі, є виробничі витрати, які знаходять своє відображення
в собівартості продукції.

В сільськогосподарських підприємствах витрати операційної ді-
яльності групуються за такими економічними елементами: матері-
альні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні
заходи; амортизація; інші операційні витрати.

В структурі витрат на виробництво продукції тваринництва за
останні два роки матеріальні витрати складають 74-76%, оплата
праці з відрахуваннями на соціальні потреби – 19%, амортизація
основних засобів – 4%, інші витрати – 3-5%. Оскільки матері-
альні витрати займають левову частку всіх витрат, розглянемо їх
структуру (табл. 1).

Статті витрат 2004 р. 2005 р.
Корми 76,0 77,0
Інша продукція сільського господарства 1,9 2,0
Нафтопродукти 7,0 7,2
Електроенергія 5,0 4,9
Запчастини, ремонт і будівельні матеріали 6,3 4,8
Оплата робіт і послуг 3,8 4,1
Всього матеріальних витрат 100 100

Таблиця 1
Структура матеріальних витрат на продукцію тваринництва в 
сільськогосподарських підприємствах Миколаївщини, %

Дані таблиці 1 показують, що в структурі матеріальних затрат
на виробництво продукції тваринництва найбільша кількість прихо-
диться на корми – 76-77%. А тому від ефективного їх викорис-
тання значною мірою залежить ефективність галузі. Аналіз
показників витрат кормів на одиницю продукції показав, що в
сільськогосподарських підприємствах області допускаються переви-
трати кормів в порівнянні з зоотехнічними нормами: на виробницт-
во молока – близько 10%, на вирощування великої рогатої
худоби та свиней на м’ясо – 30-40%.

Факторами собівартості продукції тваринництва є продуктив-
ність худоби та витрати коштів на утримання однієї голови.
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Для встановлення впливу даних факторів на собівартість оди-
ниці продукції в динаміці використаємо індексний метод аналізу:
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де Z0, Z1 – собівартість 1 ц продукції в базисному і звітному
періодах; у0, у1 – продуктивність худоби в базисному і звітному
періодах; у0Z0, у1Z1 – затрати коштів на 1 голову в базисному і
звітному періодах.

Необхідні показники для аналізу зміни собівартості наведені в
таблиці 2.

Показники 2004 р. 2005 р.
2005 р. 
в % до 
2004 р.

Собівартість 1 ц молока, грн. 78,38 89,27 113,9
Удій молока на 1 корову, кг 2279 2604 114,3
Витрати коштів на 1 корову, грн. 1786 2325 130,1
Собівартість 1 ц приросту великої рогатої худоби, грн. 750,57 846,64 112,7
Отримано приросту великої рогатої худоби на 1 голову, ц 0,73 0,99 135,6
Витрати коштів на утримання однієї голови, грн. 548 838 152,9
Собівартість 1 ц приросту свиней, грн. 874,36 921,46 105,3
Отримано приросту свиней на 1 голову, ц 0,50 0,61 122,0
Витрати коштів на одну голову свиней, грн. 437 562 128,6

Таблиця 2
Показники для аналізу зміни собівартості продукції тваринництва

Розрахунки показують, що собівартість 1 ц молока в сільсь-
когосподарських підприємствах в 2005 р. порівняно з 2004 р.
збільшилась на 13,8%, що склало 10,89 грн. При цьому за
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рахунок зростання витрат на корову собівартість збільшилась на
30,1% (20,68 грн.), а за рахунок збільшення продуктивності корів
на 14,3% собівартість зменшилась на 12,5% або на 9,79 грн.

При вирощуванні великої рогатої худоби на м’ясо собівартість
1 ц збільшилась на 12,7%: за рахунок збільшення витрат на одну
голову на 52,9% і зменшилась на 26,3% за рахунок збільшення
продуктивності.

Собівартість 1 ц приросту свиней на вирощуванні также збіль-
шилась на 47,10 грн. При цьому за рахунок витрат на голову
собівартість зросла на 205,07 грн. і зменшилась на 157,97 грн. за
рахунок більшої продуктивності свиней.

Висновки. Для підвищення ефективності тваринництва необ-
хідно: по-перше, збільшувати продуктивність за рахунок покращен-
ня рівня годівлі худоби, відновлюючи в регіоні оптимальну
структуру кормовиробництва; по-друге, знижувати собівартість
одиниці продукції тваринництва шляхом ефективного використання
кормів, подальшого збільшення продуктивності худоби.
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УДК 631.151
ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
ПРОДУКЦІЇ М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Н.О.Корнєва, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

У статті розглянуто проблеми задоволення потреб населення
м’ясною продукцією в регіонах і формування регіонального
м’ясопродуктового підкомплексу Миколаївської області в умовах
переходу до ринкової економіки.

В статье рассмотрены проблемы удовлетворения потребностей
населения мясной продукцией в регионе и формирование
регионального мясопродовольственного подкомплекса
Николаевской области в условиях перехода к рыночной
экономике.

М’ясопродуктовий підкомплекс – це один із найпотужніших
спеціалізованих комплексів. Його формування зумовлено високоін-
тенсивним розвитком тваринництва, досить значною щільністю
м’ясного скотарства, свинарства, вівчарства і птахівництва, високим
рівнем розвитку м’ясо-переробної промисловості та обслуговуючих
галузей в економічних районах і областях. Виробництво м’яса та
м’ясопродуктів – один із важливих напрямів спеціалізації агропро-
мислового комплексу України, що визначає його участь у суспіль-
ному і територіальному поділі праці.

Постановка проблеми. Головні проблеми м’ясопродуктового
підкомплексу – це дуже великі деструктивні зміни в його розвит-
ку. Насамперед потрібно назвати великі диспропорції між виробни-
чими потужностями переробних підприємств і наявними
сировинними ресурсами, між розвитком тваринництва і кормовиро-
бництва. Отже, головним у розвитку м’ясопродуктового підкомп-
лексу повинно бути збалансування усіх його галузей і складових
частин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням про-
блем з питань формування регіонального м’ясопродуктового підко-
мплексу займалися багато дослідників.

Так, прогнозуючи розвиток мясопродуктового підкомплексу на
перспективу, О.В.Мазуренко передбачає, що розвивати переробку
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худоби та птиці сільськогосподарськими підприємствами слід у
крупних розмірах – у межах 10 тис. ц і більше живої ваги за рік.
Для цього слід формувати власні м’ясопереробні підприємства [4].

На думку М.В.Місюк, ринок м’яса і м’ясопродуктів в регіоні
доцільно формувати на міжгалузевій корпоративній основі, де б
різні ланки підприємницьких структур на відповідних рівнях їх
функціонування шляхом прогнозування та консультаційно-дорадчої
роботи формували потоки потрібної продукції за каналами ефекти-
вного бізнесу [5].

О.А.Галич вважає, що м’ясо-молочний продуктовий підкомп-
лекс вимагає системних зусиль щодо його адаптації до ринкових
відносин на основі оптимізації структури виробництва, зниження
питомих витрат виробничих ресурсів, постійного моніторингу вимог
ринку до якості та асортименту м’ясо-молочної продукції, вдоско-
налення економіко-організаційної структури аграрних підприємств,
забезпечення паритетних взаємовідносин між різними сферами м’я-
со-молочного продуктового підкомплексу, промисловістю та аграр-
ним сектором економіки [3].

Метою нашого дослідження є аналіз та вивчення проблеми
задоволення потреб населення м’ясною продукцією в регіонах і
формування регіонального м’ясопродуктового підкомплексу Мико-
лаївської області в умовах переходу до ринкової економіки.

Викладення основного матеріалу.
Основою розвитку м’ясопродуктового підкомплексу є скотарс-

тво і свинарство, значно менше – вівчарство і птахівництво.
Свинарство – найбільш скороспіла і високоефективна галузь тва-
ринництва. Воно дуже добре оплачує корм і дає найсмачніше та
висококалорійне м’ясо. В минулому дуже розвинене свинарство,
особливо у Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Запорізькій, Ми-
колаївській та Херсонській областях, у приміських зонах Києва,
Харкова, Одеси і Львова поступово занепадає. М’ясна промисло-
вість щораз більше не доодержує свинини.

Частку кожного виду м’яса у загальній структурі виробництва
м’яса по Миколаївщині за 1990 р. та 2005 рік наглядно видно з
графіків, що представлені на рис. 1. Найбільшу питому вагу має
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яловичина 48,2%, частка свинини становить 48,2%, м’яса птиці –
10,7%, решту – баранина та інші види м’яса. Це пов’язано із
суттєвим зменшенням випуску м’яса його найбільшими вироб-
никами.

1990 рік

38,80%

51,30%

8,50% 1,40%

Свинина
Яловичина
М'ясо птиці
Інші види мяса

2005 рік

37,50%
10,70% 3,60%

48,20%

Свинина
Яловичина
М'ясо птиці
Інші види мяса

Рис.1. Структура виробництва м’яса за видами у всіх категоріях
господарств Миколаївської області

Протягом останніх дев’яти років виробництво м’яса в Україні
зменшилось у 8-12 разів. Сьогодні воно значно менше від рівня
1960-1965 років, якщо така тенденція спаду виробництва продукції
продовжуватиметься надалі, то населенню України загрожує знач-
не недоїдання м’яса і м’ясопродуктів.

Аналогічна тенденція зафіксована й у Миколаївській області.
Всього у 2005 р. м’яса вироблено 28500 т (у 5 разів), у тому
числі: яловичини – 15507 т (у 4 рази), баранини – 200т (у 7
разів), свинини – 8838 (у 7 разів), м’яса птиці – 3200 т (у 9
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разів) менше порівняно з 1990 р. [2].
Виробництво м’яса на душу населення в Україні за 2005 р.

становить 28,9 кг м’яса у забійній вазі, що нижче світового
показника (36,6 кг), а порівняно з іншими країнами світу менше у
декілька разів. Наприклад, у Франції його виробляють 111,0 кг, в
Угорщині – 110,1, у США – 130,5, Бельгії – 164,8, Нідерлан-
дах – 189,6, а в Данії – 377,4 кг [1].

Зменшення виробництва м’яса і м’ясопродуктів позбавляє на-
селення найцінніших продуктів харчування, а від того значно зале-
жить демографічна ситуація, добробут населення, тривалість його
життя, міцність здоров’я, працездатність та рівень загального про-
фесійного розвитку. М’ясо і м’ясопродукти – це найбільш високо-
калорійні продукти харчування. Завдяки їм людина більш ніж на
30 % задовольняє свої потреби в калоріях. Для повноцінного
харчування людина повинна споживати щоденно мінімум 100 г
білка, у тому числі 70 г тваринного походження. Тому в багатьох
країнах споживання м’яса на душу населення досить високе. На-
приклад, у середньому в Європі воно становить 83,5 кг, в тому
числі в Австрії – 108 кг, Бельгії – 120, в інших країнах 85-
100 кг. В Миколаївський області виробництво продукції тваринни-
цтва на одну особу у 2004 р. складало 23,08 кг, що становить
52,4% в порівнянні з 1995 р.

Тваринницьку продукцію заготовляє і переробляє м’ясна про-
мисловість. Сьогодні вона працює на застарілому обладнанні, від-
сталих технологіях, з недостатньою організацією виробництва й
управління. Головними типами підприємств галузі є м’ясокомбіна-
ти, у яких поєднують первинну і вторинну переробку м’яса. У
структурі їхньої продукції – м’ясо, ковбаси, консерви і м’ясні
напівфабрикати. Поряд з ними працюють також м’ясопереробні
заводи, ковбасні фабрики, які виробляють товарну продукцію з
м’яса, що надходить від населення. Заготівлею худоби у населення
займаються також підприємства споживчої кооперації, які мають
невеликі переробні підприємства і ковбасні цехи. На частку м’ясо-
комбінатів потужністю 70-100 т м’яса за зміну припадає тільки
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20% виробництва всієї м’ясної продукції, решту виробляють на
малих і середніх підприємствах. Як уже зазначалося, м’ясокомбі-
нати та великі підприємства м’ясної промисловості зосереджені
переважно в містах, а елементарні м’ясопромислові територіальні
системи сформувались у приміських зонах у складі великих м’ясо-
комбінатів, які є їхніми інтеграторами, та господарств постачальни-
ків сировини. Через процеси інтеграції, комплексування,
кооперування і комбінування сформувались ското- і свиновідгоді-
вельні комплекси, до складу яких входили спеціалізовані ферми з
вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби і свиней. Унаслі-
док реформування колгоспів, радгоспів та міжгосподарських під-
приємств усе тваринництво перейшло у приватний сектор і, цілком
природно, не може компенсувати зменшення його поголів’я у
секторі громадському.

Головні проблеми м’ясопродуктового підкомплексу – це дуже
великі деструктивні зміни в його розвитку. Насамперед потрібно
назвати великі диспропорції між виробничими потужностями пере-
робних підприємств і наявними сировинними ресурсами, між роз-
витком тваринництва і кормовиробництва. Отже, головним у
розвитку м’ясопродуктового підкомплексу повинно бути збалансу-
вання усіх його галузей і складових частин.

До негативних явищ у м’ясопродуктовому підкомплексі на-
лежить вкрай недосконала структура м’ясних ресурсів, надмірно
висока питома вага яловичини і дуже низька – свинини, бара-
нини і курятини. Тому у наступні роки необхідно докорінно
поліпшити кормову базу шляхом збільшення виробництва
польових, лукопасовищних і промислових кормів, збалансування
їх за кількістю і якістю білка та інших мікроелементів, розши-
рення площі пасовищ та їхнього корінного поліпшення, і насам-
перед для випасу великої рогатої худоби і овець, що сприятиме
зростанню їхнього поголів’я. Водночас треба поглиблювати спе-
ціалізацію господарств на м’ясному скотарстві, свинарстві і пта-
хівництві, значно підвищити питому вагу свинарства і
птахівництва у м’ясних ресурсах.
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Висновок.
Основною метою першочергових заходів уряду повинно стати

збільшення місткості ринку м’ясопродуктів. Тому державі слід
зацікавити сільськогосподарські підприємства у розвитку тваринни-
цьких комплексів. Це потребує проведення виваженої економічної
політики, метою якої повинно стати створення високо конкурентно-
го виробництва і забезпечення населення України високоякісними
продуктами харчування.

Враховуючи нинішній стан справ у галузі тваринництва, необ-
хідно розв’язати такі важливі проблеми:

• удосконалення цінового механізму на продукцію тваринництва;
• забезпечення своєчасної виплати коштів виробникам тварин-
ницької продукції;

• поглиблення інтеграції цієї галузі з переробними підприємст-
вами;

• державне гарантування рівноправного розвитку тваринництва
в господарствах усіх форм власності;

• створення досконалої системи сільськогосподарських ринків.
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УДК 519.8
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПТАХОПЕРЕРОБНОГО
ВИРОБНИЦТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І.В.Голіков, викладач
Національний університет кораблебудування ім.адм.Макарова

Запропоновано використання сучасних інноваційних підходів
до процесу переробки птиці, використання глибокої переробки із
випуском розширеного асортименту продукції. Запропоновано
безвідходне виробництво із утилізацією відходів від життєдіяльності
птахофабрик.

Предложено использование современных инновационных
подходов к процессу переработки мяса птицы, использование
глубокой переработки с выпуском расширенного ассортимента
продукции, а также организация безотходного производства с
утилизацией отходов деятельности птицефабрик.

Постановка проблеми. М’ясо птиці, яке виробляють птахо-
фабрики Миколаївської області, не повною мірою забезпечує
потребу населення у м’ясі птиці, оскільки специфіка функціону-
вання птахофабрик Миколаївської області орієнтована на вироб-
ництво яєць.

Виробництво основної продукції на птахофабриці супроводжу-
ється супутньою продукцією. Щодоби кожна з птахофабрик Ми-
колаївської області скидає без переробки на землю від 50 до 200
тонн рідкої калової маси, що у радіусі до 18 кілометрів знижує
репродуктивну функцію усього живого на 20-40 відсотків та
представляє серйозну потенційну небезпеку для навколишнього
природного середовища. Тенденція накопичувати кал і стічні води
поблизу своїх територій характерна для птахофабрик Миколаївсь-
кої області.

Тому актуальною є проблема ефективної переробки значних
обсягів м’яса птиці, використання сучасних інноваційних підходів
до процесу переробки, удосконалення переробки м’яса птиці Мико-
лаївськими птахофабриками та утилізацією відходів від їхньої дія-
льності.

Аналіз останніх досліджень. Проблеми ефективного розвит-
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ку птахопереробного виробництва завжди знаходилися у центрі
уваги багатьох вчених-економістів, зокрема Б.Ф.Бессарабова,
В.І.Бесуліна, О.О.Лук’яненка, Б.А.Мельника, Н.С.Митрофанова,
Н.В.Пигарева, О.М.Полякова, Н.Б.Сеперовича, І.І.Червена,
Ф.О.Ярошенка та інших.

Останні дослідження з цього питання спрямовані на комплекс-
ну механізацію усіх технологічних процесів, перехід на повне пат-
рання птиці, охолодження, фасування та упакування тушок на
підприємствах, випуск різноманітних асортиментів і напівфабрикатів.
Весь цей комплекс пов’язаний із переходом більшості птахофабрик
на технологію безвідхідного виробництва, раціонального викорис-
тання усіх відходів забою і переробки птиці. У кожній великій
птахофабриці повинні використовуватися забійні цехи з холодиль-
ними камерами для охолодження та зберігання м’яса, з відділен-
ням для переробки відходів, хворої та полеглої птиці у сухі
тваринні корми. При впровадженні інноваційних технологій з пере-
робки м’яса птиці та супутньої продукції не менш важливими є
оцінка економічної доцільності їхнього використання.

Завданням дослідження є визначення стратегічних напрямів
інноваційного розвитку птахопереробного виробництва миколаївсь-
кої області та оцінка їх економічної ефективності.

Виклад основного матеріалу. Розвиток використання сучас-
них інноваційних технологій з переробки м’яса птиці у Миколаїв-
ській області залежить від специфіки функціонування та
майбутнього розвитку птахофабрик області. За даними ВНО
“Укрптахопром”, птахофабрики Миколаївської області спеціалізу-
ються на виробництві яєць.

Кількість поголів’я птиці всіх видів, включаючи молодняк у
сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області, наве-
дено у табл. 1.

На птахофабриці з виробництва яєць у середньому забій
однієї партії (або одного пташника) птиці відбувається раз на рік.
Тому переробка птиці ведеться з використанням ліній циклічної дії
малих потужностей, на ділянках патрання та розділки тушок вико-
ристовується ручна праця.
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2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 08.2006 р.

Поголів'я птиці у Миколаївській 
області, тис. голів 847,7 679,2 3492,5 3551,2 3700

Таблиця 1
Поголів'я птиці всіх видів, включаючи молодняк у сільськогосподарських 

підприємствах Миколаївської області, тис. гол.

За розрахунками фахівців [4], зроблених на основі реальних
результатів і з урахуванням діючих проектів розвитку промислових
птахофабрик і зростанням обсягів виробництва в господарствах,
виробництво м’яса бройлерів у Миколаївській області набуває
певного розвитку (табл. 2.).
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Миколаївська область 0,8 1,3 1,3 2,1 2,9 - 0,8 0,8 1,0 1,3

У т. ч. бройлерівМ'ясо птиці, всього 

Регіон

Таблиця 2
Виробництво м'яса птиці всіх видів у сільськогосподарських 
підприємствах всіх форм власності Миколаївської області 

у живій вазі з прогнозом зростання, тис. тонн

При цьому зростаючий об’єм виробництва м’яса птиці потре-
бує впровадження інноваційних технологій із переробки птиці пта-
хофабриками Миколаївської області.

Процес переробки птиці має ряд особливостей, пов’язаних із
продуктом переробки, що визначає необхідність його механізації та
автоматизації. Однією важливою особливістю, що стимулює висо-
котехнологічну організацію процесу переробки птиці, є її швидке
дорослішання. Це означає, що тільки високий ступінь механізації і
автоматизації птахопереробного виробництва на має високорентабе-
льний потенціал. В Україні, а також у СНД цеха забою і
переробки традиційно комплектувалися українським устаткуванням
АТ “Полтавамаш”. Безперечними лідерами в галузі розробки і
постачання комплексного устаткування для птахопереробки є фірми
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Meyn і Stork PMT (обидві – Голландія). Вони поставляють
цілком комплектні автоматичні лінії.

Процес виробництва м’яса птиці має максимальну ефектив-
ність при освоєнні інтенсивних технологій, які передбачають плано-
ве забезпечення птицею переробне підприємство в обсягах згідно з
графіком переробки. Подальше удосконалювання технології вироб-
ництва і переробки м’яса птиці усіх видів передбачає максимальне
використання власних діючих потужностей з вирощуванням і на-
ступною переробкою м’яса птиці на одній птахофабриці. У вітчиз-
няній і закордонній практиці використовується декілька схем
переробки птиці: лінії переробки птиці конвеєрного типу з охоло-
дженням тушок у повітрі або у воді та лінії переробки птиці
циклічної дії. Для птахофабрик яєчного напрямку Миколаївської
області оптимальним рішенням може бути обробка птиці на лінії
циклічної дії з повітряним охолодженням тушок.

Більшість українських виробників, в тому числі у Миколаївсь-
кій області дотепер надають перевагу продажу своєї продукції
“тушкою”, тобто цілком. Відповідно до оцінок експертів ринку, на
сьогоднішній день в Україні виробляється 70-90% цільних тушок
птиці і лише 10-30% розділеної продукції. У розвинутих країнах
це співвідношення протилежне – 10% м’яса птиці продається в
цільних тушках і 90% проходить обробку і доводиться до високо-
го ступеня готовності. Ще більш глибока переробка дозволяє
одержувати продукти, що дорожче звичайної тушки вже на поря-
док [2,3].

Як показує досвід птахопереробних підприємств, економічно
найбільш ефективними є збір продуктів та їхня обробка у відповід-
ності зі специфічним призначенням, тобто використання харчової
продукції на вироблення продуктів харчування, технічної (перопу-
хова сировина, жир зі шлунків і залозисті шлунки) – на вироб-
лення технічних продуктів, кормовий – на вироблення кормів [3].

Комплексна переробка птиці повинна забезпечувати найбільш
повне, економічно виправдане використання всієї харчової, техніч-
ної продукції і значних обсягів відходів, одержуваних під час
оброблення птиці [1, 3]. Схему комплексної переробки птиці та
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супутній продукції наведено на рис. 1.
Співвідношення супутньої продукції до основної складає май-

же половину всього обсягу продукції птахофабрики [1,3].

Рис. 1. Організація комплексної переробки птиці та супутньої продукції

До супутньої продукції належать відходи, які відсутні в госпо-
дарському обороті. Вони представляють серйозну потенційну не-
безпеку для навколишнього природного середовища. Органічні
добрива, які одержують на основі калу, є найбільш затребуваними.

Результати досліджень. Для впровадження інноваційних тех-
нологій стосовно птахопереробного виробництва у Миколаївської
області нами було розроблено методику оптимального інноваційно-
інвестиційного проектування птахопереробних підприємств АПК.
Зроблено розрахунок економічних показників безвідходного вироб-
ництва продукції за рік на базі “Миколаївської птахофабрики”
ЗАТ “Аваль-Еталон”, які наведено у табл. 3. Вони підтверджу-
ють економічну доцільність виробництва як основних, так і побіч-
них продуктів.
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Супутня продукція Кількість на рік Вартість 
одиниці 

Загальна 
вартість на рік 

Органічні тверді добрива 7560 т 2000 грн./т 15,12 млн. грн.

Очищена стічна вода 130,1 тис. м3 1,65 грн. / м3 0,22 млн. грн.
М'ясокісна мука 804 т 103,5грн. / т 83,2 тис. грн.
Пір'яна мука 300 т 108,25 грн. / т 32,48 тис. грн.

Кров'яна мука 72 т 103,85 грн. / т 7,48 тис. грн.

Розрахункові економічні показники безвідходного виробництва продукції 
за рік на базі "Миколаївської птахофабрики" 

ЗАТ "Аваль-Еталон"

Таблиця 3

Висновки. До стратегічних напрямків інноваційного розвитку
птахопереробного виробництва Миколаївської області належать:
впровадження високого ступеня механізації і автоматизації вироб-
ництва; максимальне використання власних діючих потужностей із
вирощуванням та переробкою власної птиці; використання глибокої
переробки із випуском розширеного асортименту продукції; впро-
вадження безвідходного виробництва із утилізацією відходів.

Подальший розвиток птахопереробного виробництва Микола-
ївської області полягає в організації виробництва м’яса бройлерів
та використанні інноваційних технологій із переробки птиці.
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УДК 631.164.165:637.13(477.76)
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ

І РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Н.О.Грабко, аспірант
Одеський державний аграрний університет

У статті автор приділяє основну увагу економічній оцінці
виробництва, реалізації та переробці молока в Одеській області.
Основна мета статті – пошук шляхів вирішення проблеми
незадовільного економічного становища виробників молочної
продукції.

В статье автор акцентирует основное внимание на экономи-
ческой оценке производства, реализации и переработке молока
в Одесской области. Основная цель статьи – поиск путей решения
проблемы неудовлетворительного экономического состояния
производителей молочной продукции.

Вступ. Проблеми виробництва та реалізації молочної про-
дукції на сучасному етапі набули особливого значення. У кожному
регіоні існують проблеми, що потребують спеціальних досліджень.
В якості регіону для досліджень було взято Одеську область.
Об’єкти дослідження – підприємства-виробники молочної про-
дукції та підприємства, що переробляють молочну продукцію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Молочне скотарс-
тво є однією з важливих галузей сільського господарства Одесь-
кої області. Загальновідомо, що забезпечення високоякісними
молочними продуктами є запорукою здорового способу життя
населення. Частка цієї галузі становить близько 15% вартості
валової продукції.

Проте, в умовах невідповідності цін на матеріально-технічні
ресурси і продукцію тваринництва її власникам невигідно нарощу-
вати обсяги виробництва та реалізації продукції, оскільки це при-
зводить до збільшення суми збитків і різкого погіршення їх
фінансового стану. Тому переважній більшості власників худоби не
вистачає власних коштів для забезпечення навіть простого відтво-
рення виробництва. Внаслідок цього руйнується матеріально-техні-
чна і племінна база галузі, зменшується чисельність поголів’я
худоби та знижується його продуктивність при збільшенні матеріа-
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льних, кормових, трудових та інших затрат на одиницю продукції.
Крім того, недосконалою є система регулювання ринку. Пере-

важна кількість продукції тваринництва реалізується через посере-
дників, які привласнюють значну частку прибутку, створену на
стадії виробництва.

Результати досліджень. Проблеми виробництва і реалізації
молочної продукції на сучасному етапі набули особливого значен-
ня. Молочне скотарство є однією з ведучих галузей сільського
господарства Одеської області. Разом з тим за останні два роки
спостерігається збільшення виробництва молока до 718,7 тис. т
(табл. 1). Як наслідок, відбувається збільшення виробництва мо-
лока на душу населення до 296,63 кг, що на 24 % нижче науково
обгрунтованої норми.

Показники 2000р 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р.
2004 р. у 

% до 
2000 р.

Всього вироблено молока, тис. т. 532,4 574,7 675,7 702,0 718,7 134,9

в тому числі в:  
  сільськогосподарських 
підприємствах; 152,0 136,4 133,9 98,4 84,1 55,3
  господарствах населення 380,4 438,3 541,8 603,6 634,6 166,8
Удій молока на одну корову, кг 2263 2482 2925 3002 3250 143,6
Виробництво молока на душу 
населення, кг 213,0 231,99 275,00 287,81 296,63 139,3

Виробництво молока в Одеській області
Таблиця 1

Як видно з наведених даних, в області спостерігається постій-
не підвищення виробництва молока, що здійснює прямий вплив на
споживання молочних продуктів.

Зростання обсягів виробництва молока відбулося насамперед,
за рахунок збільшення середньорічних надоїв молока від однієї
корови. За період з 2000 по 2004 рр. поголів’я великої рогатої
худоби у всіх категоріях господарств скоротилося на 16,4%, в
тому числі поголів’я корів – на 16,7% (табл. 2).
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Категорії господарств 2000 р. 2001 р. 2002р. 2003 р. 2004 р.
2004 р. 
у % до 
2000р. 

Поголів'я великої рогатої худоби 419,8 430,7 438,1 403,1 351,1 83,6

  у т. ч. корів 223,1 223,7 227,5 214,1 185,9 83,3

Всі категорії господарств

Таблиця 2
Наявність поголів'я великої рогатої худоби 

в господарствах Одеської області, (на кінець року), тисяч голів

За період з 2000 по 2004 рр. в господарствах області не
була достатньо задоволена потреба в кормах. Хоча слід відмітити,
що у порівнянні з 2001 р. виробництво комбікормів значно збіль-
шилося.

Показники забезпеченості худоби кормами 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р.
Потреба в кормах , тис. т  корм. од. 851,8 919,5 1081,1 1123,2 1149,9
Фактично  витрачено кормів. тис. т корм. од. 990,2 839,1 959,5 940,6 927,1
Забезпеченість кормами для виробництва 
молока, % 116,2 91,2 88,7 83,7 80,6

Заготовлено кормів на 1 умовну голову 
худоби, ц. корм. од. 30,67 26,64 28,56 28,48 29,6

Таблиця 3
Забезпеченість великої рогатої худоби кормами в сільськогосподарських 

підприємствах Одеської  області

Крім технологічних та організаційних прорахунків при заго-
товці кормів великий вплив в окремі роки здійснили несприятливі
погодні умови. Це негативно відобразилося на якості кормів. Так,
у 2003-2004 рр. взагалі не було заготовлено сіножаті на силос,
сінаж, зелений корм.

Проте, відбувається підвищення продуктивності корів від 2263
кг у 2000 р. до 3250 кг у 2004 р. В цьому відіграли свою роль
такі фактори, як порода тварин, умови утримання, доїння, вік
корів, жива вага, сезон отелень, тощо.

Ціни на молоко, що виробляється сільськогосподарськими
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виробниками, формуються під впливом ринкових умов і каналів
реалізації продукції (таб. 4).

Канали реалізації молока 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р.
2004 р. 
у % до 
2000 р.

Продано всього, тис. т 97,4 92,8 86,3 57,1 56,0 57,4
в т. ч.: 
  переробним підприємствам, тис. 36,2 46,7 41,7 31,9 37,0 102,2

  їх питома вага, % 37,2 50,3 48,4 55,9 66,0 Х
  на ринку, тис. т 38,7 24,2 21,4 11,7 11,1 28,6
  їх питома вага, % 39,8 26,1 24,8 20,6 19,8 Х
  населенню через систему 
громадського харчування та в 
рахунок оплати праці тис.т

17,4 12,9 9,8 4,7 2,7 15,5

  їх питома вага, % 17,9 13,9 11,4 8,2 4,9 Х
  за іншими каналами, тис. т 4,9 9,0 13,2 8,7 5,2 106,1
  їх питома вага, % 5,1 9,7 15,4 15,3 9,3 Х
  видано пайовикам в рахунок 
орендної плати за землю та 
майнових паїв, тонн

349 599 621 331 266 76,2

  їх питома вага, % 0,4 0,6 0,7 0,6 0,5 Х
  реалізовано за бартерними 
угодами, тонн 4,77 1,0 0,9 0,5 0,5 10,5

  їх питома вага, % 4,9 1,1 1,1 0,9 0,8 Х

Основні канали реалізації молока та молочних продуктів 
сільськогосподарськими підприємствами Одеської області

Таблиця 4

Через низькі ціни в 2004 р. було реалізовано молока сільсь-
когосподарськими підприємствами за різними каналами збуту на
42,6 % менше, ніж у 2000 р.

Канали реалізації молока сільськогосподарськими виробника-
ми частково змінювались залежно від умов організації заготівлі
молока та рівня цін. Основними каналами збуту були переробні
підприємства та ринок. Частка їх в загальному обсязі реалізації
молока та молочних продуктів в 2004 р. становила відповідно
66% та 19,8%.
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Аналіз даних реалізації молока сільськогосподарськими підпри-
ємствами в 2000-2004 рр. показує, що виручка була значно
нижче собівартості реалізованої продукції (табл. 5).

Показники рентабельності
 виробництва молока

20
00

 р
.

20
01

 р
.

20
02

 р
.

20
03

 р
.

20
04

 р
. 2004 р. 

у % до 
2000 р.

Кількість реалізованого молока, тис. т 97,4 92,8 86,3 57,1 56,0 57,4
Повна собівартість молока, млн.грн 58,8 59,3 51,9 50,6 52,1 88,6
Виручка від реалізації, млн. грн. 48,2 50,6 41,1 45,9 43,2 89,6
Рівень рентабельності, % -18,0 -14,7 -20,8 -9,1 -17,1 95,0

Таблиця 5
Рівень рентабельності реалізованого молока 

сільськогосподарськими підприємствами Одеської області

Починаючи з 1995 р. і до 2004 р. виробництво молока в
області було збитковим. (табл. 6)

Показники 2003 р. 2004 р.
Вартість оптового та роздрібного товарооборотів, тис. грн: 238726,6 348619,6

 в т.ч. вартість оптового товарообороту; 126807,6 185138,6
 в т.ч. вартість роздрібного товарообороту. 111919,0 163481,0
Витрати на одиницю реалізованої продукції, грн. 90,8 95,9
Реалізовано у перерахунку на молоко, тис. т 57,1 56,0
Повна собівартість реалізованої продукціїв роздрібному та 
оптовому товарооборотах в діючих цінах, тис. грн. 216763,7 334326,2

Прибуток, тис. грн. 21962,9 14293,4
Рівень рентабельності, % 10,1 4,3

Показники економічної діяльності 
молокопереробних підприємств Одеської області

Таблиця 6

У 2003 р. положення змінилося у зв’язку з підвищенням
закупівельних цін на молоко. Очікується, що рентабельність моло-
ка в господарствах регіону підвищиться відповідно до плану про-
грами на 2005-2010 рр. Але слід врахувати такий фактор, як
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зростання цін на промислові товари, що споживаються сільським
господарством.

В Одеській області налічується сімнадцять великих молокопе-
реробних підприємств. Потужності всіх підприємств при роботі в
одну зміну (8 годин) при двохденному завантаженні на тиждень
дозволяють виробити в середньому за рік: 5280 т сиру, 112320 т
молока, 3456 т масла тваринного, 672 т морозива.

Однак скорочення поставок молока на заводи призвело до
значного їх недозавантаження, а в ряді випадків взагалі до припи-
нення роботи окремих підприємств на довгий період (ТОВ “A&J
Молоко”). Але, навіть в період масових поставок молока на
переробку, потужності молокозаводів використовуються далеко не
повністю (табл. 7).

2003 р. 2004 р.
Цільномолочна продукція: 
  вироблено,  т 112320 36000 30400 84,4
  використання потужностей,% 100 32,0 27,1 Х
Масло вершкове: 
  вироблено,  т 3456 2300 2600 113,0
  використання потужностей,% 100 66,5 75,2 Х
Сири: 
  вироблено, т 5280 2163 2186 101,0
  використання потужностей,% 100 40,9 41,4 Х

2004 р. 
у % до 
2003 р.

Випуск продукції

Виробництво основних видів продукції 
молочною промисловістю Одеської області

Таблиця 7

Виробнича потужність 
всіх великих заводів при 
роботі в одну зміну (два 

дні на тиждень)

Види продукції

Дослідження 17 молокопереробних підприємств області пока-
зало, що якщо в літні місяці окремі заводи були завантажені
майже на 100%, то річну потужність по виробництва цільномо-
лочної продукції використовували в межах 45-55 % тільки декі-
лька заводів.
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Щоб зрозуміти, чи забезпечене населення Одеської області
молочною продукцією власного виробництва, проведемо порівняль-
ний аналіз (табл. 8).

Показники 2002 р. 2003 р. 2004 р.
2004 р. 
у % до 
2000 р.

Споживання молока та молочних продуктів  
на одну особу за рік всього, кг 212,8 228,2 222,3 62,3

Все населення Одеської області, тис. осіб 2455,7 2437,1 2419,0 98,5

Всього спожито молока по області,  т 522572,9 556146,2 537743,7 102,9
Всього вироблено в Одеській області 
молочної продукції, т 532351 702045 718720 135,0

Вироблено у % до споживання 101,8 126,2 133,6 Х

Таблиця 8
Порівняння виробництва та споживання 
молочної продукції в Одеській області

Виходячи з даних таблиці, споживання молока на душу насе-
лення в області за період 2002-2004 рр. зменшилось на 37,7%,
хоча в цілому складає 222,3 кг на рік, що на 43% нижче науково
обґрунтованої норми (390 кг на одну особу на рік).

Дані про затрати і доходи за 2004 р. по Одеській області
(табл. 9) показують, що збиток отримують лише сільськогоспо-
дарські підприємства, адже виручка нижче затрат в 1,2 раза.
Доходи у молокопереробних підприємств перекривають затрати
більше, ніж на 4 %.

Висновки. Оцінюючи рівень споживчого попиту на молочну
продукцію в будь-якому регіоні, необхідно, насамперед, брати до
уваги об’єм виробництва молока і завантаження виробничих поту-
жностей. Їх забезпеченість молоком залежить від стану молочного
скотарства в регіоні. Аналіз тваринництва в Одеській області
показав, що за останні роки відбулося суттєве скорочення поголі-
в’я великої рогатої худоби у всіх категоріях господарств. Тенден-
ція до зростання спостерігалася лише в господарствах населення.
Це призвело до зменшення закупівель молока і, як наслідок,
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недозавантаження виробничих потужностей молокопереробних під-
приємств.

млн. грн. % до 
підсумку млн. грн. % до 

затрат

Сільськогосподарські підприємства 52,1 13,5 43,2 82,9

Переробні підприємства (оптовий та 
роздрібний товарообороти) 334,3 86,5 348,6 104,3

Торгова мережа* 0,1
Всього 386,4 100 391,9 101,4
* Дані щодо затрат торгової мережі відсутні

ВиручкаЗатрати
Учасники обороту 

молочної продукції

Таблиця 9
Порівняння сукупних затрат і доходів від виробництва, переробки і 

реалізації молочних продуктів в Одеській області в 2004 р.

Для збільшення виробництва молока в Одеській області необ-
хідно, в першу чергу, збільшити поголів’я корів до 300 тис. гол.,
підвищити продуктивність корів до 3500 кг молока на рік, що
дозволить виробляти до 1050 тис. т молока на рік. Для реалізації
цих показників необхідними напрямками роботи є укріплення кор-
мової бази і дотримання оптимальних умов утримання тварин. На
основі проведених розрахунків при підвищенні продуктивності корів
з 3250 до 3500 кг молока на рік та зростання поголів’я рівень
рентабельності повинен зрости на 12,6%, а нормативні затрати
праці знизити. Розрахунок ефективності виробництва молока на
перспективу показав, що в області є реальні резерви збільшення
його виробництва до наміченого рівня.
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УДК 636.5:658.8(477.73)
ПРОГНОЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ОСНОВНОЇ

ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ
Ю.В.Дикіна, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

У статті досліджено можливі варіанти прогнозного рівня
власного забезпечення потреб населення Південного регіону
продукцією птахівництва. Установлено терміни реалізації програм
для досягнення рівня самозабезпечення яйцем та м’ясом в
досліджуваному регіоні.

В статье исследованы возможные варианты прогнозного уровня
обеспечения потребностей населения Южного региона продукцей
птицеводства собственными ресурсами. Установлены сроки
реализации программ для достижения уровня самообеспечения
яйцом и мясом в исследуемом регионе.

Важливим завданням економіки на сучасному етапі є призупи-
нення спаду агропромислового виробництва, стабільне та безпере-
бійне забезпечення населення продуктами харчування згідно з
рекомендованими нормами та ін. [1]. Виконати ці завдання можна
лише за умов формування цивілізованого ринку продовольства,
невід’ємною складовою якого є ринок продукції птахівництва.

Оскільки від насиченості внутрішнього ринку продовольчими
товарами залежить продовольча безпека країни, то на сучасному
етапі розвитку суспільства особливої актуальності набувають дослі-
дження тенденцій та особливостей розвитку ринку, аналіз збалан-
сованості між платоспроможним попитом населення та товарною
пропозицією, конкуренції та кон’юнктури.

У розробку теоретичних і практичних аспектів проблеми фор-
мування та розвитку ринків продовольства значний внесок зробили
Саблук П.Т., Топіха І.Н., Сахацький М.І., Шпичак О.М.,
Царенко О.М та інші.

Разом із тим, в роботах вітчизняних вчених практично від-
сутні теоретичні та практичні розробки щодо перспектив розвитку
ринків м’ясної та яєчної продукції в Південному регіоні України та
економічного механізму його врівноваження. Вищевикладеним ви-
значається актуальність теми наукового дослідження, яке спрямо-
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ване на вирішення вказаних питань.
На сьогодні головним інвестором ринку продукції птахівниц-

тва залишається споживач, тому, при визначенні перспектив роз-
витку даного ринку, ми враховували динаміку чисельності
населення регіону.

При прогнозуванні розвитку ринку продукції птахівництва в
Південному регіоні розрахуємо два варіанти його розвитку.

За першим варіантом поголів’я птиці і її продуктивність на
перспективу визначалися за тенденціями їх розвитку 1997-2004
рр. методом екстраполяції. За умов другого варіанту ми визначали
показники поголів’я птиці та її продуктивності відповідно до Про-
грами розвитку галузі птахівництва України на 2005-2008 роки
[2], яка передбачає поступове нарощування поголів’я птиці та
підвищення середньої забійної ваги голови птиці при збереженні
показників несучості курей-несучок на рівні 2004 року.

Загальну потребу в продуктах галузі птахівництва ми визнача-
ли як добуток перспективної чисельності населення і науково-
обґрунтованої річної норми споживання яєць та м’яса птиці в
Україні (відповідно до постанови КМ України від 14.04.00 №656
250 шт. яєць та 12,6 кг м’яса птиці на одну особу на рік).

Таким чином, за першим варіантом розвитку галузі птахівниц-
тва, який передбачає у перспективі збереження тенденцій динаміч-
ного ряду показників минулих років, обсяги виробництва основної
продукції будуть зростати. По АР Крим виробництво яєць збіль-
шуватиметься як за рахунок збільшення поголів’я курей-несучок,
так і внаслідок зростання показників їх продуктивності, а м’яса –
лише через збільшення поголів’я птиці. По Миколаївській області
валове виробництво також зростатиме за рахунок показників про-
дуктивності та загальної чисельності поголів’я птиці, проте поголі-
в’я курей-несучок в господарствах населення зменшуватиметься. В
Одеській області за першим варіантом прогнозу виробництво яєць
зменшиться внаслідок зменшення поголів’я курей-несучок в госпо-
дарствах населення, при цьому виробництво м’яса птиці зросте завдя-
ки збільшенню поголів’я та підвищення показників продуктивності.
Найгірші показники виробництва спостерігатимуться в Херсонській
області, оскільки за прогнозними даними першого варіанту усі показ-
ники розвитку галузі матимуть тенденцію до зменшення.
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Отже, кон’юнктура ринку продукції птахівництва за першим
варіантом прогнозу буде такою: по АР Крим пропозиція перева-
жатиме попит як по яйцях, так і по м’ясу птиці у всіх категоріях
господарств; в Миколаївській та Одеській областях пропозиція
переважатиме попит лише по яйцях в сільські місцевості; в
Херсонській області спостерігатиметься незадоволений попит як по
м’ясу, так і яйцях.

 В цілому, по Південному регіону рівень забезпечення потреб
населення в продукції птахівництва становитиме 99,0% по яйцях
та 93,7% по м’ясу птиці в 2006р., 98,9 та 108,3% відповідно в
2007р. і 98,8 та 123,7% відповідно в 2008р.

За другим варіантом прогнозу зміна обсягів виробництва
яєць обумовлена виключно зміною кількості поголів’я курей-
несучок, оскільки показники продуктивності на плановий період
визначені на рівні 2004р. При цьому, поступове збільшення
обсягів виробництва основної продукції птахівництва планується
за рахунок нарощування поголів’я птиці в сільськогосподарських
підприємствах і зменшення його в особистих підсобних господар-
ствах. Слід відмітити, що в Одеській області на певному етапі
обсяги виробництва яєць будуть зменшуватись, оскільки несу-
чість курей-несучок в сільськогосподарських підприємствах знач-
но нижча, ніж в особистих.

Щодо виробництва м’яса зазначимо, що заплановано збіль-
шення обсягів виробництва продукції у всіх категоріях госпо-
дарств. При цьому, за Програмою розвитку галузі птахівництва
України на 2005-2008 роки [2] в особистих підсобних господарст-
вах поголів’я птиці буде зменшуватись, а структура поголів’я
зміниться в бік зростання частки качок, гусей та індиків, що
забезпечить значне підвищення показників забійної ваги птиці та
виходу пуху і пера з однієї голови.

Отже, за другим варіантом розвитку галузі рівень забезпечен-
ня потреб населення в продукції птахівництва становитиме в
2006р. 92,4% по яйцях та 114,7% по м’ясу, в 2007р. – 104,4
та 147,3% відповідно, в 2008р. – 105,9 та 154,7% відповідно.

Таким чином, за прогнозними даними, попит населення Пів-
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денного регіону України на основну продукцію птахівництва в
2008р. практично повністю буде задоволено.

По областях, де спостерігається дефіцит продукції строки
реалізації програми виробництва яєць та м’яса птиці різні (табл.1).
Так, за першим варіантом в Миколаївській, Одеській та Херсон-
ській областях межа самозабезпечення яйцями буде досягнута
через 0,1, 0,3 та 1,8 роки відповідно; по м’ясу – через 2,2, 2,0
та 5,3 роки відповідно. Другий варіант прогнозу передбачає досяг-
нення меж самозабезпечення яйцем в Миколаївській та Херсонсь-
кій областях через 0,3 роки; самозабезпечення м’ясом в Одеській
та Херсонській областях можливе через 0,8 та 1,4 роки відповід-
но. Таким чином, для того, щоб забезпечити населення Південно-
го регіону продукцією птахівництва і досягти на перспективу
виробництва 1647,8 млн. штук яєць та 83,0 тис. т м’яса, потрібно
мінімум 0,1 та максимум 5,3 роки за умови реалізації програми
при збереженні запланованих темпів розвитку галузі птахівництва.

Підсумовуючи вищесказане, відмітимо, що реалізація другого
варіанту прогнозу дозволить найбільш швидко досягти необхідного
рівня забезпечення населення продукцією птахівництва, проте оче-
видно, що можливості і потенціал областей в плані розширення
виробництва неоднакові. Різними є темпи розширеного відтворення
галузі птахівництва, що зумовлено різними обсягами фінансування
прогнозованих темпів нарощування виробництва продукції. Тому
прискорення дії програми (у другому варіанті прогнозу порівняно з
першим) щодо самозабезпечення населення продукцією птахівницт-
ва у перспективі вимагає достатнього обсягу капітальних вкладень
та дешевих кредитних ресурсів.
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УДК 334.734:631.115.8
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ – СКЛАДОВА

ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ
Т.П.Шаповал, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

Висвітлено значення сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу як елемента інфраструктури аграрного ринку.
Здійснено аналіз розвитку сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації в регіоні.

Отображено значение сельскохозяйственного обслуживающего
кооператива как элемента инфраструктуры аграрного рынка.
Осуществлен анализ развития сельскохозяйственной
обслуживающей кооперации в регионе.

Постановка проблеми. Метою ринкової трансформації АПК
є формування конкурентоспроможного продовольчого сектора на-
ціональної економіки, що забезпечуватиме належний життєвий рі-
вень населення і продовольчу стабільність країни в цілому. Указ
Президента України “Про заходи щодо забезпечення та функціо-
нування аграрного ринку” від 06.06.2000 р. спрямовує державну
аграрну політику на створення передумов для економічного зрос-
тання через розвиток інфраструктури ринку.

Аналіз останніх досліджень. Слід вказати, що проблемам
розвитку та становлення кооперації на сучасному етапі присвячено
праці П.Саблука, М.Маліка, В.Зіновчука, Ф.Горбоноса,
В.Гончаренка, Л.Молдаван та ін. Ними сформульовано теоретичні
засади і досліджено значний фактичний матеріал, проте питання
необхідності розвитку сільськогосподарської обслуговуючої коопе-
рації, як одного з елементів інфраструктури аграрного ринку,
висвітлено не повністю.

Формулювання цілей статті. Метою даної статті стало ви-
значення ролі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
у формуванні та функціонуванні інфраструктури аграрного ринку.

Виклад основного матеріалу. Дослідження показали, що
більшість сільськогосподарських підприємств на даному етапі не
мають коштів для капіталовкладень, а більшість зовнішніх ресур-
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сів, які надаються у формі кредиту або лізингу, отримують
приватні обслуговуючі організації. Ці організації, не маючи кон-
курентів на місцевому рівні, встановлюють ціни на свої послуги,
які не дозволяють виробникові отримати прибуток і на оплату
послуг витрачається у середньому 18-25% зібраного врожаю.
Власники приватних підсобних господарств, чиї земельні володін-
ня й обсяг у виробництві сільськогосподарської продукції постій-
но зростає, не можуть придбати власну сільськогосподарську
техніку, усе менше й менше покладаються на кооперативні сіль-
ськогосподарські підприємства, що можуть надати їм таку техні-
ку у використання.

Пошуки матеріально-технічних ресурсів, запчастин і механіза-
торських послуг займають у сільськогосподарських виробників і
керівників сільськогосподарських підприємств багато часу, відволі-
каючи їх від виконання основної функції – виробництва сільсько-
господарської продукції. Більш того, найчастіше пошуки не дають
позитивного результату, а тому багато площ залишаються не
засіяними.

Виробники сільськогосподарської продукції обмежені в доступі
до складської і переробної інфраструктур, а також до потенційного
ринку збуту, що гарантував би їм максимальну частку прибутку
від господарської діяльності.

Все це переконує сьогодні виробників і фахівців в необхідності
створення кооперативів для вирішення проблем, про які говорилося
вище. У Херсонській області зареєстровано 45 обслуговуючих
кооперативів, 32 з них діють у сільській місцевості, із загальної
кількості обслуговуючих кооперативів: переробних – 2, заготівель-
но-збутових – 7, сервісних – 3, багатофункціональних – 33.
Вони надають щорічно послуги на суму 4806,8 тис. грн. Кращий
досвід у цьому напрямку напрацьовано у Голопристанському, Ка-
ховському, Скадовському районах.

 Прикладом успішно функціонуючого багатопрофільного сіль-
ськогосподарського сервісного формування є кооператив “Півден-
ний Союз” Голопристанського району Херсонської області,
створений шляхом об’єднання 6-ти фермерських господарств із
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приблизно рівними економічними показниками, земельними ділян-
ками та репутацією. Кожне господарство мало майже 500 га
сільськогосподарських угідь. Цей кооператив надає такі послуги:
забезпечення матеріально-технічними ресурсами; пошук ефективні-
ших каналів збуту вирощеної продукції; маркетинг, інформаційне
забезпечення; навчання тощо. Обсяг наданих кооперативом послуг
складає 3521 тис. грн.

Завдяки належній організації діяльності нині до складу вказа-
ного кооперативу входить вже 14 фермерських господарств. Коо-
ператив “Південний Союз” активно працює у напрямку
розширення ринків збуту зернових, овочів, соняшнику, реалізує
сільськогосподарську продукцію в межах держави, а також за
кордон.

Заслуговує на увагу, на нашу думку, сформований в 2004
році сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Овочі
Херсонщини” у Каховському районі. До складу даного кооперати-
ву входять 17 підприємств із загальною площею 3200 га, із яких
800 гектарів – під інтенсивним овочівництвом. Основний напря-
мок діяльності кооперативу – переробка і реалізація сільгосппро-
дукції.

З метою об’єднання господарств-одноосібників та створен-
ня додаткових робочих місць з березня поточного року ство-
рено на базі Шевченківської сільської ради Скадовського
району виробничо-збутовий неприбутковий кооператив “Агро-
сервіс Скадовщини”. Кооператив на сьогодні має достатню
матеріально-технічну базу, а це й майстерня, складські примі-
щення, 51 одиниця сільгосптехніки. Діяльність кооперативу
спрямована на виробництво і реалізацію сільгосппродукції та
надання технічних послуг.

Дослідженням встановлено, що причиною низького рівня
розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в
окремих регіонах України є відсутність чи недостатня укомплек-
тованість відповідних структурних підрозділів у більшості голо-
вних та районних управлінь агропромислового розвитку, на які
б покладались функції забезпечення розвитку аграрного ринку
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та його інфраструктури, але найсуттєвіша причина цього –
помилкове розуміння суті сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, недостатня поінформованість населення про їх
значення для забезпечення ефективності сільськогосподарського
виробництва. Ототожнення колективних сільськогосподарських
підприємств з обслуговуючими кооперативами призвело до
того, що в Україні набули масового поширення так звані псев-
докооперативні комерційні структури, значна кількість яких не
відповідають чинному законодавству та основним принципам
кооперації, що дискредитує саму ідею кооперації як форми
взаємодопомоги людей, породжує їх зневіру у політику аграр-
них реформ і суттєво стримує розвиток реальних кооперативних
процесів у сільському господарстві.

Висновки. Забезпечення формування та функціонування
інфраструктури аграрного ринку, створення належних умов збуту
сільськогосподарської продукції, просування її на внутрішні і зов-
нішні ринки, формування реальних цін на цю продукцію значною
мірою сприятиме вирішенню економічних та соціальних проблем
селян.
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УДК 330.567.2 :338.43 (477.73)
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА
О.А.Белевят, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

У статті розглянуто питання сутності поняття “соціальна
інфраструктура”, її класифікації та напрямків оцінки в умовах
сьогодення. Обґрунтовано основні проблеми, які виникають в
процесі реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку
села.

В статье рассмотрен вопрос сущности понятия “социальная
инфраструктура”, ее классификация и направления оценки в
сложившихся условиях. Обоснованы основные проблемы, которые
возникают в процессе реализации мероприятий по социально-
экономическому развитию села.

В умовах сьогодення виникає необхідність дослідження таких
елементів відтворення, які безпосередньо не беруть участі у вироб-
ничому процесі, але впливають на нього. Оцінка рівня соціального
розвитку, особливо на селі, є досить гострою проблемою, яка не
знаходить свого вирішення вже більше десяти років. Наслідки
аграрної кризи не дають можливості вдосконалити виробничу
інфраструктуру через недостатність коштів на розвиток соціальної,
відповідно, коштів не залишається зовсім.

Визначаючи сутність соціальної інфраструктури, слід зазначи-
ти, що їй притаманні як загальні з усіма галузями народного
господарства риси і відношення, на які рівною мірою впливають
соціально-економічні закономірності, так і економічні особливості, в
силу яких соціальна інфраструктура пов’язана відношеннями тільки
з окремими галузями народного господарства [2].

Взагалі сутність та історія появи поняття “соціальна інфрастру-
ктура” пов’язана із такими дослідниками, як С.Г.Важенін,
М.І.Долішній, В.А.Жамін, О.І.Кочерга, В.В.Пациорковський,
Ж.І.Тощенко. Більшість авторів, досліджуючи сутність поняття,
схиляються до того, що соціальна інфраструктура є матеріально-
речовим елементом соціального розвитку, який забезпечує загальні
умови для економічного та соціального процесу. Отже, соціально-

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



Вiсник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, 2006 145

економічний розвиток будь-якого підприємства, населеного пункту,
регіону, країни може проходити лише в комплексі певних заходів,
які дадуть можливість покращувати економічні показники, в тому
числі за рахунок покращення життєвого рівня населення, і навпаки,
покращення життєвого рівня населення сприятиме підвищенню про-
дуктивності праці, а відповідно покращенню інших економічних
показників.

При цьому соціальна інфраструктура виражає відносини з
приводу діяльності, яка спрямована на створення комплексу умов
для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності та
розвитку кожної людини, тобто загальних умов росту процесу
соціального відтворення [4].

Проаналізувавши погляди вчених-економістів, ми вважаємо,
що соціальна інфраструктура повинна забезпечувати умови суспіль-
ного та приватного споживання, а також виробництва на визначе-
ній території або певному підприємстві. При цьому метою
нашого дослідження є визначення складових соціальної інфраст-
руктури села та обґрунтування основних напрямків її формування
та розвитку.

 Особливістю соціальної інфраструктури є те, що при її оцінці
необхідно враховувати регіональні особливості, або особливості під-
приємства, яке досліджується. Крім цього в основу дослідження
необхідно покласти комплексну оцінку всіх складових соціального
розвитку та виявити його взаємозв’язок та взаємозалежність від
економічного розвитку.

Так, слід зазначити, що для оцінки соціальної інфраструктури
села необхідно виходити із галузевої специфіки. Зазначимо, що
соціальна інфраструктура села являє собою мережу підприємств,
об’єднань, організацій, а також окремих служб, що забезпечують
задоволення потреб сільського населення, крім потреб у праці і
сфері суспільного виробництва. Вона є частиною соціальної інфрас-
труктури країни або певного регіону, що включає житлово-кому-
нальне господарство, освіту, культуру та мистецтво, охорону
здоров’я, фізичну культуру та соціальне забезпечення, кредитуван-
ня та страхування, службу побуту, транспорт та зв’язок, інші види
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діяльності сфери обслуговування, а також торгівлю та громадське
харчування [3]. При цьому окремі служби оцінюються за показ-
никами матеріально-технічної бази, робітникам, господарським та
іншим зв’язкам.

Отже, дане визначення дає підстави стверджувати, що напря-
мок теоретичного та практичного дослідження повинен бути пов’я-
заний з комплексною оцінкою великої кількості складових
соціально-економічного розвитку села.

На нашу думку, соціальна інфраструктура села є сукупністю
об’єктів, які забезпечують задоволення потреб населення шляхом
надання благ та опосередковано впливають на ефективність вироб-
ництва через основну продуктивну силу – людей. При цьому
об’єкти соціальної інфраструктури на селі підпадають під ознаки,
якими характеризуються суспільні блага. Отже, суспільно-соціальні
блага, як об’єкти соціальної інфраструктури на селі – це школи,
дитячі садки, житлове-комунальне господарство, газові мережі,
торгівля, зв’язок, охорона здоров’я, клуби, бібліотеки та інші
об’єкти, які можуть забезпечувати повноцінне життя населення в
сільській місцевості [2].

Дослідження соціальної інфраструктури повинно проходити у
напрямку оцінки не лише кількісних характеристик даних об’єктів,
а і їх якісних ознак та впливу на життєдіяльність та продуктив-
ність праці сільського населення. При цьому необхідно враховува-
ти класифікацію соціальної інфраструктури села, яка побудована на
характері надання певних благ (рис.1).

Реалізація складових ринкового механізму повинна забезпечу-
вати виробництво, надання всіх зазначених благ або гарантувати
через об’єкти соціальної інфраструктури необхідний мінімум цих
благ та можливості їх отримання.

Слід зазначити, що більшість існуючих об’єктів соціальної
інфраструктури не фінансується. Введення в експлуатацію нових
об’єктів майже не відбувається. У більшості регіонів країни інтен-
сивне впровадження нових об’єктів соціальної інфраструктури від-
бувалося у 1990 році, велика їх кількість залишається
недобудованими або вже знищеними. Для забезпечення нормаль-
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ного функціонування всіх складових соціальної інфраструктури на
селі необхідно змінити принципи їх функціонування, привести за-
клади соціальної інфраструктури до реалізації своїх послуг відпові-
дно до ринкових умов. Але в більшості випадків це є
неможливим, особливо що стосується лікарень, дошкільних та
середніх навчальних закладів освіти, бібліотек. Єдиним можливим
напрямком їх подальшого розвитку та реалізації послуг є держав-
на підтримка. А в умовах дефіциту бюджетних коштів інвестуван-
ня соціальної сфери є досить проблематичним.

 Соціально-економічний розвиток 
села 

Виробнича 
інфраструктура  

Приватні блага: 
- торгівля 
- побутове 
обслуговування 
- громадське 
харчування 

Суспільно-
соціальні блага: 

- освіта 
- культура 
- спорт 
- житло 

Інституціональна 
інфраструктура 

Соціальна 
інфраструктура  

Природні 
ресурси: 

- земля 
- вода 
- повітря 
 

Інші блага: 
- газопровід 
- електромережі 
- транспорт 
- зв’язок 
- водопровід 

Рис. 1. Класифікація соціальної інфраструктури села

Оцінка обласного бюджету Миколаївської області на 2006 рік
дає підстави стверджувати, що та частина коштів, яка спрямована
на розвиток села, є недостатньою для підтримки виробничої сфери,
відповідно, на розвиток соціальної інфраструктури коштів не перед-
бачено.

Слід зазначити, що в цілому по області було виділено на
соціальний захист та соціальне забезпечення населення до 4,7 %
коштів від загальної суми видаткової частини бюджету з ураху-
ванням субвенцій місцевим бюджетам. На освіту – 15,6 %, на
охорону здоров’я – 19,2 %, транспорт та зв’язок – 1,3 %,
житлово-комунальне господарство – 0,1%. Кошти на розвиток
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виробничої сфери сільського господарства передбачалося виділяти з
резервного фонду. Окремої статті не передбачено, у 2005 році
питома вага даної статті витрат “Сільське, лісове, рибне господарс-
тво, мисливство” становила лише 2,9 % від загальної суми видат-
кової частини обласного бюджету.

Враховуючи все вище викладене, слід відмітити, що кожне
сільськогосподарське підприємство повинно власними силами за-
безпечувати розвиток соціальної інфраструктури. Джерелом коштів
може бути частина чистого прибутку підприємства або кошти
спеціальних фондів. Залучати кошти для розвитку соціальної
інфраструктури є недоцільним.

Деталізуючи дослідження, слід відмітити, що навіть передові
сільськогосподарські підприємства області не мають можливості
вкладати достатні кошти для розвитку соціальної інфраструктури.
В більшості випадків кошти виділяються для газифікації будинків
населення. Фінансування інших складових соціальної сфери є дов-
гостроковим. Так, державне підприємство “Племрепродуктор
“Степове” Миколаївського району в середньому за останні п’ять
років отримало чистого прибутку 748,4 тис.грн. на рік, а обсяги
капітальних вкладень становили 975,8 тис.грн. на рік.

В досліджуваному підприємстві значна частина капітальних
вкладень здійснюється за рахунок власних коштів підприємства, а
також державних коштів по реалізації програми розвитку сільсько-
господарських галузей. Більша частина коштів витрачається на
придбання основних засобів та формування основного стада, на
капітальне будівництво лише 10,4%. Проект будівництва лікарні
був довгостроковим, але результативним. Крім цього об’єкту на
балансі підприємства знаходяться школа, дитячий садок, школа-
інтернат, будинок культури, спортивна зала.

У цілому питання фінансування розвитку об’єктів соціальної
інфраструктури постає досить гостро через недостатність фінансо-
вих ресурсів у сільськогосподарських підприємств та селищних рад.
Отже, реалізація заходів щодо відтворення об’єктів соціальної
інфраструктури на селі та надання всіх необхідних благ населенню є
можливим лише за умови економічного розвитку виробничої сфе-
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ри та покращення життєвого рівня населення.
Зараз майже повністю життєвий рівень сільських мешканців

залежить не від розвитку сільськогосподарського виробництва в
підприємствах суспільного сектору, а від інтенсивності розвитку
особистого селянського господарства. Так як більшість сільського-
сподарських підприємств не забезпечують сільське населення гід-
ною заробітною платою та іншими виплатами через нестійкий
фінансовий стан та багато інших складових. Всі складові соціальних
благ перейшли до приватного забезпечення залежно від соціально-
го рівня певних груп населення.

Дане питання може бути вирішене за рахунок реалізації цільо-
вих державних програм щодо підтримки соціальної інфраструктури
села, реальних можливостей реалізації програм місцевими бюдже-
тами та їх результативності.

Враховуючи все вище викладене, слід зазначити, що в умовах
сьогодення майже не існує реальної можливості реалізовувати
заходи щодо розвитку об’єктів соціальної інфраструктури на селі.
По-перше, через недостатність фінансових ресурсів. По-друге, че-
рез незацікавленість товаровиробників вкладати кошти в соціальну
інфраструктуру. По-третє, відтворення продуктивних сил прохо-
дить в своїй більшості під впливом екстенсивних факторів. Таким
чином, лише системний підхід до вирішення поставленої проблеми
дасть можливість отримати реальні результати, які будуть вплива-
ти не лише на соціальний, а і економічний розвиток села.
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УДК 631.11:65.011
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Т.О.Фурман, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

Досліджено основи та проведено аналіз ефективності
функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм
власності та господарювання. Обґрунтовано перспективи їх
розвитку та шляхи підвищення ефективності функціонування.

Исследованы основы и проведен анализ эффективности
функционирования сельскохозяйственных предприятий разных
форм собственности и хозяйствования. Обоснованы перспективы
их развития и пути повышения эффективности функционирования.

Постановка проблеми. Формування ефективного економічно-
го механізму можливе в умовах рівноправного існування форм
власності, при цьому важливим є рівень розвитку відносин влас-
ності. Розвиток відносин власності повинен відбуватися за таких
форм господарювання, які б дозволили трудівнику села стати
реальним господарем на землі, бути власником (співвласни-
ком) землі, засобів виробництва і виробленої продукції, само-
стійно розпоряджатися результатами своєї праці. Ефективність
новоутворених формувань є різною і потребує детальнішого
дослідження.

Аналіз останніх досліджень. Трансформація форм господа-
рювання і розвиток орендних відносин в аграрному секторі еконо-
міки України є комплексною темою економічних досліджень, які
висвітлено в наукових працях В.Г.Андрійчука, П.І.Гайдуцького,
В .Я .Месель-Веселяка , О .М .Онищенка , П .Т .Саблука ,
М.М.Федорова, В.В.Юрчишина та інших вчених. Проте склад-
ність процесів формування багатоукладної ринкової економіки, по-
силення конкуренції на ринку оренди землі, зміни у настроях селян
свідчать про необхідність подальших досліджень цих проблем.

Постановка завдання. Теоретична і практична важливість
проблеми економічного дослідження організаційних форм виробни-
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цтва особливо зросла на сучасному етапі, коли відбувається рефо-
рмування аграрної економіки, з великими труднощами народжу-
ються нові й удосконалюються старі організаційні форми аграрного
виробництва

Результати досліджень. В результаті проведених досліджень
встановлено, що основною організаційно-правовою формою приват-
ного сектора аграрної сфери АПК Миколаївської області є осо-
бисті селянські господарства. Ця форма господарювання є основою
достатку, сферою зайнятості сільського населення. Крім безпосере-
дньо виробничої, особисті селянські господарства виконують також
соціальні та духовні функції. У цих господарствах відбувається
процес відтворення трудових ресурсів сільськогосподарських
підприємств, тут формується життєва позиція підростаючого
покоління.

Поряд з цим, структурні особливості, специфіка організації
виробничого процесу в особистих селянських господарствах не
дозволяють відносити їх до формувань, спроможних забезпечити
стабільний розвиток на віддалену перспективу. Тому їх не можна
вважати прогресивною формою господарювання в сільському гос-
подарстві, а необхідно трансформувати в ефективні виробничі стру-
ктури.

Розглянуті нами статистичні дані свідчать про те, що на
початок 2005р. у Миколаївській області функціонувало 4536
сільськогосподарських підприємств, з них 336 господарських
товариств, 236 приватних підприємств, 33 виробничі сільсько-
господарські кооперативи, 22 державні підприємства і 50 між-
г о сподар ських  та  і нших  п ідприємств .  Кр ім  цьог о
виробництвом сільськогосподарської продукції у Миколаївсь-
кій області на початок 2005р. займалось 3859 дрібних фер-
мерських господарств.

Основними виробниками сільськогосподарської продукції у
Миколаївській області в пореформений період стали особисті
селянські господарства, що має надзвичайно великий вплив на
процеси формування ринків сільськогосподарської продукції. У
2004р. ними було вироблено 50,5% валової продукції сільського
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господарства, в тому числі: продукції рослинництва – 39,1%,
продукції тваринництва – 83,5%, з них: зерна – 31,7%, цукро-
вих буряків – 2,7%, картоплі – 98,5%, овочів – 73,5%,
плодів та ягід – 40,9%, м’яса – 80,7%, молока – 90,4%
тощо (табл. 1).

млн. 
грн.

у % до 
підсумку

млн. 
грн.

у % до 
підсумку

млн. 
грн.

у % до 
підсумку

Всі категорії господарств 2303,9 100,0 1712,2 100,0 591,7 100,0

Сільськогосподарські 
підприємства 1139,5 49,5 1042,0 60,9 97,5 16,5

 у т.ч.: 
  фермерські господарства 165,7 7,2 163,7 9,6 2,0 0,3

Особисті селянські 
господарства 1164,4 50,5 670,2 39,1 494,2 83,5

Таблиця 1
Виробництво валової продукції сільського господарства 

(в співставних цінах 2000р.) та її структура у різних категоріях господарств 
Миколаївської області (2004 р.)

у тому числі

тваринництварослинництва

Валова продукція 
сільського 

господарстваПоказник

Решта продукції сільського господарства виробляється
господарськими товариствами, сільськогосподарськими вироб-
ничими кооперативами, приватними підприємствами – відпо-
відно 51,3% продукції рослинництва і 16,2% продукції
тваринництва.

Вирішення проблеми пошуку найбільш оптимальних типів
сільськогосподарських підприємств повинно полягати не в назві
відповідної організаційно-правової структури, тобто її форми, а
в докорінних змінах внутрішньовиробничих економічних відно-
син. Основними серед них будуть питання керованості та інвес-
тиційної привабливост і орган ізац ійно-правових форм
господарювання.

Проведені дослідження свідчать, що перетворення особистих
селянських господарств в нові організаційно-правові структури слід
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здійснювати такими шляхами: особисті селянські господарства мо-
жуть: трансформуватися у фермерські господарства або приватні
підприємства; об’єднуватись із новоствореними фермерськими гос-
подарствами і приватними підприємствами в асоціації, кооперативи
(виробничі та обслуговуючі); інтегруватися із сільськогосподарсь-
кими підприємствами, фермерськими господарствами з метою
виробництва, переробки і збуту своєї продукції, одержання по-
слуг від них і надання їм послуг робочою силою для виконання
сезонних робіт; можливі інші варіанти залежно від конкретних
умов (рис.2).

Рис.2. Шляхи перетворення особистих селянських господарств
у нові організаційно-правові структури

Таку реорганізацію особистих селянських господарств слід
проводити з метою підвищення рівня концентрації виробництва,
рівня товарності сільськогосподарської продукції, використання ци-
вілізованих форм реалізації сільськогосподарської продукції, підви-
щення ефективності виробництва всіх учасників кооперації тощо.
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Але, в першу чергу, створення нових організаційно-право-
вих структур на базі особистих селянських господарств
дасть останнім можливість суттєво поліпшити умови вироб-
ництва і збуту своєї продукції, забезпечити концентрацію
виробництва. Крім того, необхідно сприяти розвитку вели-
ких і дрібних форм сільськогосподарського виробництва в
єдності. Вони повинні не протиставлятися, а взаємно допо-
внювати одна одну.

Зокрема, сільськогосподарські підприємства, а також частково
фермерські господарства повинні надавати різноманітні послуги, з
яких найпоширеніші – виконання технікою підприємств окремих
агротехнічних робіт, зооветеринарне обслуговування поголів’я ху-
доби та ін.

Висновки. Різноукладність економіки передбачає функціону-
вання різноманітних форм господарювання, кожна з яких повинна
мати сприятливі умови для максимального використання свого
ресурсного потенціалу. Таким чином, ефективне функціонування
сільського господарства України вцілому і Миколаївської області
зокрема на засадах ринкової економіки можливе лише за умови
застосування різноманітних організаційних форм виробництва –
великих, середніх та малих.
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УДК 336
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В СТРУКТУРІ
ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Л.С.Кравчук, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

Розглянуто проблему раціоналізації оподаткування сільського
господарства в Україні. Досліджено ряд питань, які визначають
розробку теоретичних та практичних аспектів формування
податкового механізму в аграрній сфері. Подаються результати
досліджень стану агропідприємств, зокрема у Миколаївській
області.

Рассматривается проблема рационализации налогообложения
сельского хозяйства в Украине. Исследован ряд вопросов,
которые определяют разработку теоретических и практических
аспектов формирования налогового механизма в аграрной сфере.
Приведены результаты исследований состояния сельхоз-
предприятий, в частности в Николаевской области.

Вивчаючи податки, їх систему поєднання, роль, функції, май-
же постійно з’являються можливості поглиблення знань у цій
галузі економічної науки. Так, цікавим буде погляд на податкову
систему в контексті нової теорії економічної динаміки, яка посту-
лює, що економіка – це складна, динамічна, нестійка система.
Зокрема, К.Маркс, Дж.Шумпетер, Дж.М.Кейнс розглядали кон-
курентну економіку як нестійку. Взагалі економіка має властивість
розвиватися нелінійно, рухається від порядку до хаосу і навпаки,
здатна зазнавати катастроф, характеризується біфуркаційними ста-
нами, збуреннями, дисаптивними структурами тощо. Аналізуючи
економічну літературу з цього приводу, можна дійти висновків, що
хаотичність, біфуркації, збурення породжує ринок як механізм,
який ґрунтується на об’єктивних економічних законах. Держава,
як елемент економічної системи, навпаки, повинна містити у собі
засади упорядкованості, системності, оскільки діє не лише за об’-
єктивними законами. Вона створює власні закони (”поле гри”), які
можна назвати суб’єктивними. Їх головне призначення – нівелю-
вати ринкові вади. Можливості більш масштабних, а головне –
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підтверджених емпіричними розрахунками досліджень у цьому на-
прямі обмежені тим, що перехідні економіки характеризуються
недостатньою наявністю статистичних даних. Принаймні, це стосу-
ється України, оскільки відбулися глибокі трансформації або навіть
“шокові” зміни [1]. У зв’язку з цим корисними є дослідження
зарубіжних науковців, які дозволяють з’ясувати місце податкової
системи та її структури в економічних процесах.

У контексті узагальнюючих закономірностей трансформації
ролі держави в перехідній економіці та особливостей формування
податкової системи необхідно розглянути результати досліджень
стану сільського господарства України та визначити тенденції роз-
витку АПК у взаємозв’язку з проблемами збалансованості бю-
джету, реалізації регулюючої функції та егалітарної ролі податкової
системи на шляху до економічного зростання. На основі дослі-
дження теоретичної моделі податкової системи в перехідній еко-
номіці розвинутих країн, зокрема проблеми податкових пільг,
треба знайти витоки суперечностей, які порушують функціона-
льну гармонію.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Україна, за
оцінками багатьох експертів, перебувала в найбільш сприятливих
умовах для успішного економічного розвитку за умовами відкритої
ринкової економіки в порівнянні з іншими країнами Співдружності
Незалежних Держав (СНД) [3]. Основними причинами для ви-
никнення даної думки були наступні факти: наявність природних
ресурсів, сприятливі кліматичні умови, високий рівень освіти насе-
лення, важливе політико-географічне положення, добре розвинена
інфраструктура. Аграрний сектор України, що у структурі валового
національного продукту (ВНП) до 1990 року становив близько
25%, був найбільш важливим сектором української економіки і
являв собою потенційно провідну силу для економічного росту. В
доповнення до цього, проведені реформи могли б створити необ-
хідне правове поле для реструктуризації діючих підприємств у
структури, засновані на принципах ринкової економіки. Це могло б
вплинути головним чином на приватизацію землі і на встановлення
різних організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-
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ємств. Однак, незважаючи на багатообіцяючий початок, можна
констатувати повний крах ілюзій. Різке зниження виробництва
сільськогосподарської продукції є прямим індикатором слабкого
розвитку аграрного сектора. У 1999 році близько 90% всіх
великих сільгосппідприємств, які діяли після результатів реструкту-
ризації, працювали на збитковому рівні. У 2000-2005 роках
спостерігається нестабільний стан сільського господарства поряд з
поступовим покращенням діяльності новостворених агроформувань,
проте також маємо різке зменшення відповідних показників, особ-
ливо в 2003 році (рис.1).
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Рис.1. Динаміка зміни обсягів сільськогосподарського виробництва
(у % до попереднього року )

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у 2005
році майже залишився на рівні попереднього року. Підприємства
України (крім малих підприємств та установ, що утримуються за
рахунок бюджету) у 2005 році, за попередніми даними, одержали
фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у
сумі 57619,3 млн.грн, що на 29,3% перевищує цей показник за
2004 рік. При цьому 66,7% підприємств були прибутковими і
отримали 72443,8 млн.грн. прибутку, що на 1,7% менше, ніж за
2004 рік. Збитково працювало 33,3% підприємств, якими допу-
щено збитків на суму 14824,5 млн.грн., або 50,9% проти попере-
днього року. Поряд з поліпшенням загальних результатів
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фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств за підсумками 2004 року в галузі рослинництва знизився
рівень рентабельності виробництва таких видів продукції, як зерно,
який склав 23,1% та насіння соняшнику – 46,3% проти 45,8% і
64,3% відповідно у 2003р.. Як і в попередні роки, у 2004 році
виробництво більшості основних видів продукції тваринництва було
збитковим. Загальні показники рентабельності сільськогосподарсь-
кого виробництва графічно зображено на рис.2.

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1991-2004 
роки

%

Рівень рентабельності 
(збитковості) продукції
сільського
господарства

Рівень рентабельності 
(збитковості) 
рослинництва

Рівень рентабельності 
(збитковості)
тваринництва

Рис.2. Динаміка зміни рівня рентабельності (збитковості)
виробництва продукції сільського господарства

Аналіз причин, що призвели до несприятливої економічної
ситуації в українському аграрному секторі, став предметом бага-
тьох іноземних наукових праць (зокрема Кirsсн, Lerman І СSAKI,
КОЕSТЕR, ТILLAК І DOLUD). Одними із причин безуспіш-
ного розвитку сільського господарства були названі: державне
втручання в закупку виробничих засобів і продаж продукції, зло-
вживання законом про банкрутство, що приводить до зворотних
результатів оподаткування, а також відсутність ринку землі й
неефективна фінансова система (Сramon-ТAUBADEL, Striewe,
Sedik [2]). Однак, проблеми носять не тільки зовнішній характер і
залежать від умов аграрної політики, але й перебувають також
усередині самих підприємств.
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Протягом останніх років реформування сільськогосподарсь-
ких відносин увійшло в нову фазу. У процесі реформування
власності докорінно змінилась структура землекористування. На-
приклад, за організаційно-правовими формами господарювання в
останній час у Миколаївській області переважають фермерські
господарства (3859 структурних підрозділів із 4536 підприємств
усіх категорій, що становить 85,1%), в середньому у кожному
районі діє 16 господарських товариств, 11 приватних підприємств,
по декілька виробничих кооперативів, залишилася невелика кіль-
кість підприємств інших форм господарювання (1,1%) та держав-
них підприємств (22 по області, що складає 0,5%). Дедалі
більшу вагу у виробництві сільськогосподарської продукції на
Миколаївщині мають особисті селянські господарства. Структура
виробництва валової продукції сільського господарства має на-
ступний вигляд: 49% продукції виробляють сільськогосподарські
формування, а 51% припадає на особисті селянські господарства.
За такими реаліями можна передбачити критичну ситуацію в
продовольчій безпеці країни: приріст виробництва в особистих
селянських господарствах не зможе покривати зменшення вироб-
ництва у сільськогосподарських підприємствах. Тому виникає
необхідність у відродженні великотоварного виробництва. Отже,
необхідно на державному рівні сформувати ефективну фіскальну
політику в аграрному секторі економіки і в тому числі створити
певні передумови.

Як відомо, сільське господарство має свою специфіку, тому
АПК об’єктивно має не рівні стартові умови господарювання в
порівнянні з іншими галузями. Все це призводить до збитковості
аграрних підприємств і їх важкого фінансового стану, виникнення
ефекту “цінових ножиців”. Внаслідок такого стану 70% основних
фондів галузі є повністю амортизованими. За цих умов податкові
пільги сільському господарству варто розглядати як державну
підтримку галузі. Впровадження в 1999 році фіксованого сільсько-
господарського податку й звільнення від сплати податку на додану
вартість, а також введення нульової ставки цього податку на
окремі види продукції дало можливість дещо поліпшити фінансовий
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стан аграрних підприємств і збільшити податкові надходження від
галузі в державний бюджет. Іншим позитивним моментом введен-
ня фіксованого сільськогосподарського податку є не зацікавленість
сільськогосподарських виробників у перекручуванні фінансової звіт-
ності з метою запобігання сплати податків. Однак недоліком при
цьому є відсутність необхідності вести чіткий бухгалтерський облік
на сільськогосподарських підприємствах, у тому числі й фінансо-
вий. Аргументом на підтримку пільг для сільського господарства
України є також наявність дотаційних систем підтримки сільського
господарства в країнах Європейського Союзу й США. До того
ж, аграрний бюджет у розвинених країнах використовується, в
основному, на підтримку цін і доходів фермерів, а не на підтримку
сільської місцевості. Але, як завжди, існує й протилежна думка.
Субсидування виробництва лише стримує процес підвищення ефек-
тивності аграрних підприємств. Щодо аргументу, що країни Захо-
ду витрачають значні кошти з державного бюджету на підтримку
сільського господарства, слід зазначити, що економісти цих країн
прийшли до однозначного висновку – ця практика є шкідливою
для економіки, вона приносить необґрунтовану витрату суспільних
коштів, стримує економічний ріст і повинна бути скасована. Крім
цього, субсидування сільського господарства згубно впливає на
конкурентоспроможність продукції галузі на міжнародних ринках.
Ця продукція не витримує цінової конкуренції із країнами, де
відсутній, або є незначним рівень підтримки сільського господарст-
ва. Але крім економічної доцільності прийняття того або іншого
політичного рішення існує ще й політична доцільність. Поки що в
цих країнах у питанні субсидування сільського господарства прева-
лює політична доцільність. Однак існує чітка тенденція, принаймні
у ЄС, до поступового скорочення такої практики, про що свідчать
останні рішення щодо загальної аграрної політики ЄС і нові реалії,
пов’язані з його розширенням.

При формуванні нової податкової системи в сільському госпо-
дарстві варто виходити з необхідності забезпечення адекватних,
щодо місця й значення сільського господарства в економіці Украї-
ни, податкових надходжень від галузі в державний бюджет. АПК
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займає близько 15% у ВВП України, тут працює 23% населення,
а його частина в наповненні державного бюджету становить всього
1,5%. У даному випадку систему оподаткування в сільському
господарстві необхідно пов’язувати із загальною макроекономічною
ситуацією в економіці України.

Таким чином, існують дві чітко визначені позиції щодо
подальшого розвитку оподаткування в сільському господарстві
України. Тепер справа за політиками й законодавцями, яке
рішення прийняти. Це рішення повинно бути зваженим, врахо-
вувати всі можливі внутрішні й зовнішні фактори, забезпечу-
вати максимальну економічну ефективність від його
впровадження. Отже, втручання уряду в економічні процеси
дійсно може гарантувати стійкість усієї системи. Як бачимо,
через податки держава здатна підвищувати ефективність рин-
кового механізму. Водночас уряду важливо також усвідомлю-
вати межі свого втручання, щоб дати можливість дії для
основного закону ринку “Laissez faire”.
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УДК 631.173
ЩОДО ДЖЕРЕЛ КОШТІВ НА ПРИДБАННЯ
ТЕХНІКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ

ТОВАРОВИРОБНИКАМИ
Л.О.Борян, асистент
Миколаївський державний аграрний університет

Розглянуто джерела коштів для оновлення машинно-
тракторного парку. Запропоновано удосконалення схеми
фінансування придбання техніки сільськогосподарськими
підприємствами.

Рассмотрены источники средств для обновления машинно-
тракторного парка. Предложено усовершенствование схемы
финансирования приобретения техники сельскохозяйственными
предприятиями.

Економічна криза агропромислового комплексу особливо по-
значилася на стані машинно-тракторного парку. 90% наявної в
господарствах техніки відпрацювала по одному і більше норматив-
них строків експлуатації. Купівельна спроможність середнього то-
варовиробника дорівнює 100 тис. гривень на рік. Він не може
придбати машини для задоволення своїх потреб та й терміни
купівлі не будуть співпадати з його потребами для виконання
сезонних робіт. Експлуатація фізично зношеної техніки завдає
збитків сільськогосподарським підприємствам. Щорічні втрати зер-
на від несвоєчасного збирання (осипання) складають 10-12 мільйо-
нів тонн. Запізнення з виконання технологічних операцій лише на
одну добу зменшує врожай ранніх зернових: на закриті вологи –
0,3 %, на сівбі – 1,4% [4].

Виходячи з вищевказаного, метою нашого дослідження є
виявити як оновлюється машинно-тракторний парк сільськогоспо-
дарських підприємств і джерела для придбання технічних засобів.

В Миколаївській області для повноцінного проведення заплано-
ваних сільськогосподарських робіт в 2006 році, враховуючи наявні
посівні площі, існуючі технології вирощування сільгоспкультур, фі-
нансово-господарський стан господарств та реальну можливість на-
рощення виробництва, необхідна техніка, що наведена у таблиці 1.
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Наявна техніка не забезпечує технологічний процес вирощу-
вання сільськогосподарських культур в оптимальні агротехнічні
терміни і призводить до втрат урожаю. Придбати техніку можна
за рахунок власних коштів та залучених кредитів комерційних
банків, часткової компенсації вартості, державного лізингового фо-
нду. Найбільшу кількість техніки (522 одиниці) буде придбано за
рахунок власних коштів та кредитів.

Розглянемо як окреме сільськогосподарське підприємство
ТОВ “ЛАН” Веселинівського р-н Миколаївської області вирішує
питання забезпечення сільськогосподарською технікою.

власних 
коштів

 пільгових довго-
строкових кредитів

Борона зубова 1 5075
Жниварка ЖВП-4,9 1 28225
Зернонавантажувач ЗМ-60А 1 16000
Подрібнювач зерна S-1500 1 106565
Плуг ПЛН-8-40 1 17083,33
Прес-підбирач Z-224/1 1 48166,67
Сівалка СРН-1200 F 1 196541,67

Таблиця 2
Придбання техніки у 2005 році у ТОВ "ЛАН"

За рахунок, грн.
Всього 

одиницьНазва техніки

Як видно з таблиці 2, ТОВ “ЛАН” придбало у 2005 році
техніку за власні кошти на суму 86325 грн. та за пільговими
довгостроковими кредитами на суму 331331,7 грн. За власні
кошти господарство має можливість придбати техніку тільки після
того, як буде отримано кошти за вирощений урожай, а це не
співпадає з його потребами в технічних засобах для виконання
певних сезонних робіт. Для того, щоб придбати техніку до сезону
польових робіт, господарство використало кредит. Враховуючи се-
зонність сільськогосподарського виробництва, відомі фірми-поста-
чальники пропонують короткострокове кредитування і поставку
техніки в розстрочку на 3-12 місяців з авансовою оплатою.

Сільгоспвиробники можуть залучати до фінансування закупо-
вуваної ними техніки переробників своєї продукції. При цьому
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переробні підприємства укладають з сільгоспвиробниками довго-
строкові контракти на поставку сировини і закуповують для поста-
чальників необхідне устаткування.

Для того, щоб довести кількісний склад машинно-тракторного
парку аграрних підприємств до рівня технологічної потреби, необ-
хідно впродовж 10 років щорічно купувати машини та обладнання
на суму 15 млрд. гривень. Таких коштів аграрні підприємства не
мають. Їм доводиться звертатися до банківських кредитних ресур-
сів. Комерційні банки обережно підходять до кредитування сільсь-
когосподарських виробників, бо це висока ступінь ризику і
невисокий прибуток. Для закупівлі техніки банки надають своїм
клієнтам кредити на 3-5 років під заставу цієї техніки. ВАТ
“Укрексімбанк” надає допомогу сільгосптоваровиробникам у при-
дбання техніки на умовах довгострокового кредиту.

За програмою здешевлення вартості складної сільськогоспо-
дарської техніки вітчизняного виробництва Миколаївській області
на 2005 рік був виділений ліміт в обсязі 3,6 млн. грн., який
використаний сільгосптоваровиробниками в повному обсязі. Сіль-
госптоваровиробниками області придбано зернозбиральних комбай-
нів різних модифікацій 78 одиниць, тракторів 175 одиниць, іншої
сільськогосподарської техніки 460 одиниць – на загальну суму 94
млн. грн., з яких відшкодовано сільгосппідприємствам весь виділе-
ний ліміт – 3,6 млн. грн. із загального фонду за програмою
часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської тех-
ніки. У 2005 році придбано 17 одиниць енергонасичених тракторів
виробництва ВАТ “Харківський тракторний завод”, з яких 14
одиниць за схемою 30% відшкодування їх вартості. Цей завод
гарантує вирішення питання кредитування сільгосптоваровиробни-
ків, де заставою кредиту стає трактор будь-якої марки ХТЗ.

З метою наближення техніки до сільгосптоваровиробників в
області організовано дилерський центр ХТЗ на базі ТОВ “Тех-
ноторг”, який не тільки реалізує трактори, а також надає якісне
гарантійне та післягарантійне їх обслуговування.

 30-відсотковим відшкодуванням на вітчизняну техніку
користується багато господарств. Використовуючи допомогу
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держави, сільськогосподарське підприємство “Агрономія” Ар-
бузинського району на 90 відсотків переоснастило свій тракто-
рний парк. За останні роки придбано 10 нових сучасних
комбайнів (“Дон”, “Славутич”), 10 нових важких тракторів
(Т-150).

Управління сільського господарства і продовольства райдер-
жадміністрацій згідно з постановою Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку використання коштів Державного
бюджету України, що спрямовуються на часткову компенсацію
вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва” та наказу Міністерства аграрної політики України
“Про затвердження Положення про умови проведення конкур-
су на надання часткової компенсації вартості складної сільсько-
господарської техніки вітчизняного виробництва” створюють
спеціальну конкурсну комісію з питань визначення сільгосппідп-
риємств, яким буде надано кошти державного бюджету на
часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва. Але, на жаль, здешевлену
техніку може купити (за 70% вартості) тільки економічно
спроможне господарство.

Обласний бюджет надає кошти для фінансової підтримки сіль-
госптоваровиробників області. Кредит був наданий на 20 років для
придбання комбайнів марки “Топлайнер” і гаситься згідно з графі-
ком погашення. В разі невиплати коштів вони переходять на
наступний рік. При цьому розмір кредитного погашення за рік
збільшується.

Фінансовий лізинг користується попитом у сільгосптоварови-
робників, які не мають великих обігових коштів. Тому для забез-
печення потреб сільгосптоваровиробників в придбанні лізингової
техніки необхідно близько 4 млн. грн.

Державний фінансовий лізинг використовує як джерело фінан-
сування бюджетні кошти. Іншого конкурентоспроможного джерела
в Україні немає, бо кредитні можливості банків і обсяги обігових
коштів машиновиробників дуже обмежені.

Лізингові інвестиції у більшості країн становлять 22-30 відсо-
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тків від їх загального обсягу. Всі бюджетні видатки на лізингові
платежі є зворотними у вигляді лізингових платежів. Повернення
до бюджету перевищують витрати.

Лізинг – ефективна інвестиційна форма державної підтримки
сільського господарства. Довгострокова оренда техніки дозволяє
поступово викупити засоби механізації за початкову вартість, роз-
раховуватися фінансовими засобами і продукцією, виконувати това-
рообмінні операції, взаєморозрахунки. Міжнародний валютний
фонд не зараховує суми лізингових угод у масштабах держави до
суми національної заборгованості, що підвищує шанси на виживан-
ня країни та її підприємств.

Підприємства можуть брати участь в міжнародних програмах
підтримки реструктуризації сільського господарства. Кредити за
такими програмами можуть повертатися повністю або частково і
можуть не повертатися (гранти). Такі програми надають органі-
зації ЄС (ТАСИС).

У Росії розвивається кооперація сільгоспвиробників. Після
попереднього відбору західноєвропейськими агентствами формуєть-
ся спілка взаємного кредиту. Фінансові гарантії спілки приймають-
ся постачальниками для часткового покриття наданих
короткотермінових кредитів, що знижує фінансові витрати на при-
дбання техніки.

Придбати техніку підприємство може використовуючи декілька
схем фінансування залежно від своїх можливостей та цілей. Необ-
хідно купувати надійну та високопродуктивну техніку, яка спромо-
жна забезпечити високий економічний ефект і окупність та
повернення кредитів у короткі строки.

Для оновлення матеріально-технічної бази сільського госпо-
дарства необхідно:

• щоб держава фінансово підтримувала тих, хто створює і
виготовляє техніку для АПК і тих, хто її купує;

• вдосконалення умов кредитної політики, розширення обся-
гів довгострокового і короткострокового пільгового креди-
тування;

• стимулювати розвиток інтеграційних процесів, що сприяють
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зрощенню капіталів сільськогосподарських товаровиробників,
переробної і харчової промисловості, торгівлі та банків;

• підтримувати і розширювати лізингові операції, що дають
можливість отримати додаткові інвестиції від іноземних парт-
нерів у формі машин і обладнання (причому, – на більш
вигідних умовах, ніж за контрактом купівлі-продажу), залу-
чають значні кошти банків, страхових компаній, акціонерних
товариств.
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УДК 631.11
МІСЦЕ ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВ

В ЕКОНОМІЦІ АПК
Л.А.Дурнєва, старший викладач
МІДМУ ГУ “ЗІДМУ”

Висвітлено питання розвитку особистих господарств в економіці
АПК Запорізької області та їх питома вага у виробництві
сільськогосподарської продукції.

Изложены вопросы развития хозяйств в экономике АПК
Запорожской области и их удельный вес в производстве
сельскохозяйственной продукции.

Вступ. Сьогодні особисті селянські господарства стали основ-
ним джерелом доходів для багатьох сімей, які проживають у
сільській місцевості, а в багатьох випадках – єдиним. З огляду на
значущість для населення сільської місцевості особистих підсобних
господарств (мета їх функціонування може полягати як у забезпе-
ченні родини продуктами харчування, так і отриманні певного
доходу), вони цілком законно мають право на своє особливе місце
при проведенні соціально-економічних реформ в аграрному секторі
економіки. Тому, основна причина виникнення даного виду госпо-
дарювання в сільській місцевості – це надлишкова (непродуктив-
на) зайнятість більшості сільського населення, яка не дає змоги
йому заробити на гідне життя.

Постановка завдання. У статті поставлено завдання прове-
сти дослідження особистих господарств населення Запорізької
області, де особисті господарства мають глибокі коріння розвит-
ку, свої традиції, набутий досвід і, що головне, працьовитих
людей. Досліджуючи функціонування цих господарств саме з
таких позицій, поставлено за мету всебічно проаналізувати їх
діяльність та на основі цього виявити основні причини, що
гальмують, а також обґрунтувати основні напрями подолання
виявлених недоліків.

Результати. Визначаючи місце особистих господарств населен-
ня в багатоукладній економіці АПК, слід звертати особливу увагу
на специфічні особливості їх функціонування. В умовах існування
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адміністративно-командної системи в колишньому СРСР вся дія-
льність різноманітних організаційно-господарських структур АПК
планувалася і встановлювався жорсткий контроль за виконанням
доведених завдань. Виняток тут становили особисті господарства
населення – вони були поза увагою проведення планування з боку
державних управлінських структур. Але це не означає, що керівні
органи держави залишали їх господарську діяльність осторонь.
Вони також були поставлені в жорсткі умови функціонування
планово-адміністративної економіки. Так, згідно з діючим тоді
законодавством, було введено обмеження щодо розмірів користу-
вання земельними угіддями (не більше 0,50 га), не дозволялося
мати в приватній власності трактори, вантажний транспорт та інші
основні засоби виробництва. Це розглядалося як джерело наживи,
а не як необхідний засіб виробництва для особистого господарства.

Для визначення місця особистих господарств населення бага-
тоукладній економіці АПК слід використовувати цілу систему
показників. Врахування лише одного показника, яким би важли-
вим він не був, не зможе об’єктивно відобразити те місце і ту
роль, яку відіграють присадибні господарства громадян у багатоук-
ладній економіці АПК. До таких показників слід, в першу чергу,
віднести вартість валової продукції і її питому вагу в загальному
об’ємі виробництва всіма категоріями господарств.

Дані таблиці 1 показують, що за період 1995-2005рр. відбу-
лися значні зміни в структурі виробництва валової продукції сіль-
ського господарства особистими господарствами. Так, у 1995 році
особистими господарствами населення Запорізької області було
вироблено продукції сільського господарства в загальних обсягах
37,1%, у тому числі: рослинництва – 30,7% і тваринництва –
45,5%, у 2005 році відповідно, 50,6; 43,2; 66,4%.

Основною причиною підвищення питомої ваги виробленої продукції
особистими господарствами в загальному об’ємі сільськогосподарської
продукції є кризові явища в економіці і, як показує реальність,
спричиняють занепад великих сільськогосподарських формувань.

Процес подолання кризових явищ в економіці АПК буде
супроводжуватися нарощуванням темпів виробництва сільськогос-

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



Вiсник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, 2006 171

подарської продукції у великих господарських формуваннях, засно-
ваних на різних формах власності. Це в кінцевому підсумку
призведе до зменшення значення особистих господарств населення
у вирішенні питань забезпечення населення продуктами харчування.
Поряд з цим слід зазначити, що присадибні господарства будуть і
надалі відігравати важливу роль у виробництві продукції трудоміс-
тких культур. Особливо це стосується овочевих і плодово-ягідних
культур, картоплі тощо. З погляду на майбутнє, саме на розвиток
виробництва продукції цих культур повинні бути спрямовані зусил-
ля державних, кооперативних і комерційних структур у вирішенні
проблем забезпечення високоякісним насіннєвим матеріалом, надан-
ня пільгового кредитування, дотримання паритетності цін, задово-
лення потреб у засобах малої механізації, створення сприятливих
умов для реалізації вирощеної продукції та ін.

Показники 1995 р. 2000 р. 2005 р. Відхилення 2005 у 
% до 1995+,-

Продукція сільського 
господарства 37,1 51,9 50,6 +13,5
у тому числі:
  продукція рослинництва 30,7 41,0 43,2 +12,5
 з неї: 
  зернові культури 8,1 17,3 20,4 +12,3
  олійні культури 2,3 15,9 19,0 +16,7
  картопля, овочі та баштанні 71,0 86,7 92,8 +21,8
  плодоягідні культури 88,9 82,7 86,8 -2,1
Продукція тваринництва 45,5 68,6 66,4 +20,9
з неї: 
  м'ясо 48,1 73,3 68,0 +19,9
  молоко 28,7 61,1 81,7 +53,0
  яйця 47,6 49,4 35,8 -11,6
  вовна 11,3 30,9 66,7 +55,4

Таблиця 1
Питома вага особистих господарств населення в структурі виробництва 
продукції сільського господарства всіма категоріями господарств 

Запорізької області, %

Стосовно поєднання інтересів розвитку дрібних форм господа-
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рювання з великими слід зазначити, що ці форми повинні допов-
нювати одна одну. Як показують дослідження, великі сільськогос-
подарські формування будь-яких форм власності будуть
забезпечувати зараз і на перспективу виробництво продукції зер-
нових і технічних культур, адже для їх виробництва необхідні
великі за розмірами земельні площі, потужна техніка, значні гро-
шові засоби тощо.

Великі за обсягами організаційно-господарські структури по-
кликані забезпечити потреби держави в зерні, особливо в продово-
льчому виробництві хлібних виробів у комплексі з продукцією
технічних культур, а особисті господарства населення – потреби в
картоплі – “другому хлібі” у нашій державі в комплексі з продук-
цією овочевих і плодово-ягідних культур.

Основою функціонування як особистих господарств, так і
інших організаційно-господарських структур в АПК є наявність
земельних угідь, які забезпечують виробництво продукції рослин-
ництва і тваринництва.

рілля Багаторічні 
насадження

Сіножатіі 
пасовища

Всього земель тис.га 2718,3 2248,4 1905,1 40,1 303,2
Землі сільськогосподарських 
підприємств і особистих 
господарств тис.га

2226,2 2150,5 1893,6 37,7 219,2

З них землі особистих 
господарств тис.га 586,0 565,8 466,4 21,6 77,8

 % до загальної площі 21,6 25,2 24,5 53,9 25,7

З них
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Таблиця 2
Співвідношення земельних угідь в особистих господарствах населення 

Запорізької області у 2005 році

У період реформ посилився процес розширення земельних площ
особистих господарств населення. Це підтверджують дані таблиці 2.
Землі особистих господарств населення Запорізької області в загаль-
ній площі займають 21,6%, рілля – 24,5%, площа під багаторічними
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насадженнями займає більше половини -53,9%. Зараз селяни взяли
стільки площі земель, скільки можуть обробити. Подальше збільшен-
ня земельних угідь за існуючих засобів виробництва практично недо-
цільне, адже це призведе до надмірних затрат праці селянина, тобто
до посилення процесів самоексплуатації сільських жителів.

Зміни в наявності земельних угідь, безумовно, вплинули на
обсяг виробництва. Дані таблиці 3 підтверджують це. Так, валове
виробництво соняшнику збільшилась в декілька разів, зерна – на
182,3%, картоплі – на 134,0 %, а тваринницької продукції різних
видів – у межах 7,7-91,6 %.

Показники 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2005  р. у % 
до 1995  р.

Валове виробництво, тис.тонн: 
  зерна 129,4 202,3 365,3 282,3
  соняшнику 8,5 72,4 164,3 1932,9
  овочів 224,8 191,0 266,1 118,4
  картоплі 139,7 289,1 326,9 234,0
Плоди та ягоди 76,2 46,5 66,9 87,8
Виноград 10,7 3,0 4,6 43,0
М’яса усіх видів (у забійній масі) 68,5 77,5 74,3 108,0
  молока 165,6 215,5 317,3 191,6
  яєць, млн.штук 173,3 170,5 186,7 107,7
  вовни, тонн 118 38 35 29,7

Таблиця 3
Валове виробництво продукції в особистих 
господарствах населення Запорізької області

Таким чином, на основі вищевикладеного можна зробити ви-
сновок, що в умовах кризи сільськогосподарських підприємств
особисті підсобні господарства населення залишаються стабілізую-
чою формою господарювання, яка певною мірою компенсує катаст-
рофічний склад виробництва продукції в цілому, та й
рослинництва. Останнім часом з діяльністю особистих господарств
значною мірою пов’язані продовольча безпека суспільства, життєва
стабільність і грошові доходи сільського населення.

Але, при вирощуванні сільськогосподарських культур особисті
господарства населення набувають певних перешкод: це і відсут-
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ність сховища для зберігання сільськогосподарської продукції до
того терміну, коли вона буде коштувати дорожче, ніж у період
врожаю; не завжди особисті господарства знаходяться поблизу
ринків збуту, що значно впливає на ціни продукції, а тим паче і
на прибуток, одержаний від її реалізації; високі ціни на техніку,
ПММ, будматеріали, засоби хімізації.

При аналізі поголів’я худоби у приватному секторі за аналізо-
ваний період свідчить, що поголів’я великої рогатої худоби зросло
на 16%, у тому числі корів – на 2,5%.

Продукція 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2005  р. у % 
до 1995  р.

Велика рогата худоба, тис. голів 86,7 106,6 100,6 116,0
 % до загального поголів'я по 
господарствах усіх категорій 11,5 35,9 58,2 +46,7

у т.ч. корови, тис. голів 63,7 67,8 65,3 102,5
% до загального поголів'я по 
господарствах усіх категорій 21,7 50,5 75,9 +54,2

Свині, тис. голів 168,9 116,9 108,9 64,5
% до загального поголів'я по 
господарствах усіх категорій 30,3 44,4 37,7 +7,4

Вівці та кози, тис. голів 50,2 37,4 33,4 66,5
% до загального поголів'я по 
господарствах усіх категорій 2,2 62,1 76,1 +73,9

Птиця всіх видів, тис. голів 3344,2 3079,2 3090,1 92,4
% до загального поголів'я по 
господарствах усіх категорій 54,8 71,7 57,1 +2,3

Таблиця 4
Наявність та питома вага поголів'я худоби та птиці 

особистих господарствах населення всіма 
категоріями господарств Запорізької області

Таким чином, в особистих господарствах населення, як ми
бачимо, простежується тенденція росту продукції тваринництва.
Це пов’язано з тим, що: по-перше, для власників особистих
господарств населення тваринництво є засобом виживання людей
навіть за його збитковості; по-друге, особисті господарства функці-
онують в іншому економічному середовищі: не здійснюють відра-
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хувань у спеціальні фонди; не сплачують ПДВ; реалізують проду-
кцію за роздрібними цінами або наближеними до них; залучають
корми із громадського сектора, більш ефективно їх використову-
ють та значно більше дотримуються технології вирощування тва-
рин, що забезпечує в 3-3,5 рази більшу продуктивність тварин,
ніж у громадському секторі. Слід зазначити, що в умовах кризо-
вої ситуації у тваринництві країни особисті господарства населення
виявилися більш стійкими, ніж господарства суспільного сектору.
В умовах диспаритету цін і руйнації виробничого потенціалу осо-
бисті господарства виявилися менш залежними від подорожчання
енергоносіїв та інших матеріальних ресурсів.

Висновки.
1. Особисті господарства являють собою багатогранне явище
та мають значний вплив на соціально-економічні процеси в
суспільстві. Саме тому цей сектор має постійно знаходи-
тись у центрі уваги держави, оскільки його стан безпосере-
дньо впливає на добробут громадян, розвиток сім’ї.

2. Місце і роль особистих господарств населення буде зале-
жати від того, наскільки оптимально вдасться поєднати
функціонування органів законодавчої і виконавчої влади на
різних ієрархічних рівнях управління державою. Якщо бу-
дуть створені сприятливі умови зовнішнього і внутрішнього
середовища для функціонування особистих господарств се-
лян, потенціал присадибних господарств населення стосовно
збільшення виробництва продукції буде використано більш
ефективно. Це однаково вигідно як сільським трудівникам,
так і для держави у забезпеченні її продовольчої безпеки.
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КРУГООБІГУ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
У ВИНОГРАДАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

О.В.Кириллова, аспірант
Одеський державний аграрний університет

У статті розглянуто стадії кругообігу оборотних засобів на
прикладі виноградарських господарств Одеської області,
визначено деякі його специфічні особливості.

В статье рассмотрены стадии кругооборота оборотных средств
на примере виноградарских хозяйств Одесской области,
определены некоторые его специфические особенности.

Постановка проблеми. В сільськогосподарських підприємст-
вах Одеської області вартість виробничих фондів на 1 січня 2005
року складала 3,1 млрд. грн., у тому числі оборотних засобів 1,3
млрд. грн, або 40%. Вивчення специфічних особливостей кругообі-
гу оборотних засобів виноградарських господарств півдня України
пояснюється тим, що в умовах переходу до ринкових відносин
виникли труднощі у формуванні, кругообігу оборотних засобів, а
дефіцит їх став хронічним та перманентним (постійним). Вивчення
цього явища, розроблення способів подолання негативних чинників,
що впливають на формування і ефективність використання оборот-
них засобів, є актуальною задачею наукового і практичного зна-
чення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як показує ана-
ліз останніх досліджень, проблеми, пов’язані з кругообігом оборот-
них засобів, висвітлено в працях багатьох вітчизняних спеціалістів,
провідних вчених: Гришова І.Ю. [2], Демчук Л.А. [4], Лайко
П.А., Ляшенко Ю.І. [1], Поддєрьогін А.М. [3] та ін. Однак,
питанню щодо особливостей кругообігу оборотних засобів у виног-
радарських господарствах достатньої уваги не приділялось, що і
викликало необхідність дослідження даної проблеми.

Мета статті – вивчення стадій кругообігу оборотних засобів
на прикладі виноградарських господарств Одеської області, визна-
чення його специфічних особливостей.
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Основний матеріал дослідження. Технологічні, економічні і
організаційні особливості виноградарства як галузі сільського гос-
подарства обумовлюють наявність ряду специфічних моментів, які
відрізняють її від інших галузей. Однією з умов безперервності
виробництва є постійне відновлення оборотних засобів. Це зумов-
лено постійністю руху самих засобів виробництва, що відбувається
у вигляді їх кругообігу [2].

Кругообіг виробничих засобів підприємства починається з ава-
нсування вартості у грошовій формі на придбання сировини, мате-
ріалів, палива та інших засобів виробництва і робочої сили [1]. У
цьому полягає сутність першої стадії кругообігу. В результаті
грошові засоби приймають форму виробничих запасів (матеріали
для установлення шпалери, засоби захисту рослин, органічні та
мінеральні добрива, пальне, запасні частини тощо), виражаючи
перехід із сфери обігу у сферу виробництва. Вартість при цьому не
витрачається, а авансується, оскільки після завершення кругообігу
вона повертається. Завершенням першої стадії розривається това-
рний обіг, але не кругообіг.

На другій стадії кругообігу здійснюється виробничий процес,
протягом якого людська праця у поєднанні із засобами виробницт-
ва створює готовий продукт. Знаряддя та предмети праці перено-
сять свою вартість на готовий продукт, але це відбувається
по-різному, з урахуванням деяких особливостей. Так, знаряддя
(засоби) праці переносять свою вартість на готовий продукт части-
нами і зберігають натурально-речову форму протягом кількох обо-
ротів. Предмети ж праці характеризуються повним перенесенням
своєї вартості на готовий продукт і втрачають натурально-речову
форму за один кругообіг. Таким чином, вони витрачаються протя-
гом кожного нового виробничого циклу і тому після його закін-
чення повинні поновлюватися новими.

Третя стадія кругообігу полягає в реалізації виробленої гото-
вої продукції і отримання грошових засобів. За даними статистики,
продукцію виноградарства господарства реалізують переробним під-
приємствам – 85%, в мережі роздрібної торгівлі – 10%, в
рахунок оплати праці – 5%. На 3-й стадії оборотні засоби знову

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



178
Економічні науки

переходять з сфери виробництва у сферу обігу. Перерваний товар-
ний обіг поновлюється, а вартість із товарної форми переходить у
грошову, різницю між сумою грошових засобів, витрачених на
вирощування і реалізацію продукції і одержаних від реалізації
виробленої продукції, становлять грошові нагромадження підпри-
ємства.

Таким чином, засоби виноградарських підприємств в процесі
кругообігу здійснюють рух за схемою: грошові кошти – виробничі
запаси – незавершене виробництво – готова продукція – засоби
в розрахунках – грошові кошти [3]. Закінчуючи один кругообіг,
оборотні засоби вступають у новий, тим самим здійснюється їх
безперервний оборот. Саме постійний рух оборотних засобів є
основою безперебійного процесу виробництва і обігу.

Аналізуючи кругообіг оборотних засобів у виноградарських гос-
подарствах, можна впевнитися, що існують деякі особливості (засоби
одночасно перебувають на різних стадіях кругообігу; окремі частини
оборотних засобів вступають до кругообігу поступово, неодночасно,
тоді як закінчують кругообіг всі вони одночасно, коли здійснюється
перехід засобів у грошову форму при реалізації продукції; суттєвий
вплив на тривалість циклу кругообігу має довжина виробничого
процесу, яка визначається природними умовами).

Отже, перш за все, ці особливості пов’язані з тим, що у
сільськогосподарському виробництві в процесі праці справу мають,
як правило, з рослинами або тваринами, розвиток яких підпорядко-
ваний біологічним законам. У силу цього і проявляється перша і
найсуттєвіша особливість функціонування оборотних засобів, оскіль-
ки кошти авансуються на порівняно тривалий час, який вимірюється
в окремих випадках роками. Особливості галузі виноградарства
пов’язані з існуванням значного розриву між надходженням коштів
та їх витрачанням, тим більше, що виноградники починають плодо-
носити лише на 3-й рік після закладання, при цьому давати лише
близько 20% продукції. Отже, відтворення у виноградарстві є
особливий відносно тривалий процес вирощування винограду, успішні
результати якого залежать від природних факторів.

Значна тривалість кругообігу викликана тим, що у виногра-
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дарстві найбільш тривалий і повільний виробничий цикл, який
становить більшу частину часу кругообігу оборотних засобів. У
зв’язку з тим, що виробничий цикл має значну тривалість, його
питома вага в циклі кругообігу найбільша. Перебування оборотних
засобів у сфері обігу – на товарній і грошовій стадії в порівнянні
з виробничою стадією значно коротше. Це зумовлює необхідність
пошуку резервів скорочення виробничої стадії кругообігу, проте
використання таких резервів ускладнюється в зв’язку з об’єктив-
ними причинами: необхідністю перерв у рослинництві, пов’язаних зі
специфікою технології вирощування виноградників (необхідні умови
для посадки та збору врожаю тощо) Тому важливим для госпо-
дарств є пошук та застосування резервів прискорення кругообігу у
сфері обігу (зменшення дебіторської заборгованості, прискорення
процесів реалізації продукції).

Крім значної тривалості та повільності, кругообіг оборотних
засобів у виноградарстві відрізняється сезонністю сільськогоспо-
дарського виробництва, яка зумовлена неспівпаданням робочого
періоду та часу виробництва.

Коефіцієнт сезонності в виноградарстві на мікрорівні можна
розрахувати за даними таблиці 1, в якій показано, як витрати
праці розподіляються помісячно.

Згідно з даними таблиці 1 коефіцієнт сезонності в цьому
господарстві склав:

;64,2
9338
24653

X

maxX
max cK ==

−
=

.24,0
9338
2241

X

minX
min cK ==

−
=

.

Pc = Xmax – Xmin = 24653 – 2241 = 22412 люд.-год, тобто макси-
мальні витрати приходяться у виноградарстві на вересень місяць, а
мінімальні – на лютий. Розмах сезонності складає 22412 люд.-год.
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Квартал Місяці 
року

Витрати праці на продукцію 
виноградарства за 2005 рік, люд.-год.

Структура, 
%

01 - -
02 2241 2,0
03 8965 8,0
04 9973 8,9
05 10421 9,3
06 9861 8,8
07 7844 7,0
08 14568 13,0
09 24653 22,0
10 16809 15,0
11 3698 3,3
12 3225 2,9

112058 100,0

3

4

Разом

Таблиця 1
Розподіл витрат праці у ВАТ ім. Калініна 
Тарутинського району Одеської області

1

2

Сезонність виконання технологічних процесів приводить до того,
що потреба в оборотних засобах підприємств протягом року нерів-
номірна. В період максимальної кількості виробничих процесів вона
збільшується, а в період мінімальної – скорочується. Важливою
особливістю кругообігу коштів виноградарських господарств, яка
також значно відрізняє його від інших галузей народного господарс-
тва, є своєрідне вивільнення авансованих коштів. Так, вихід про-
дукції у першому кварталі відсутній. У другому кварталі він також
залишається нездійсненним. В основному ж виноград надходить у 3
декаді третього кварталу і 1 декаді четвертого кварталу (рис.1).

Ще одна важлива особливість здійснення кругообігу оборот-
них засобів у виноградарських господарствах – це відносно корот-
кий період реалізації готової продукції, особливо технічних сортів
винограду, так як від збирання до переробки повинно проходити не
більше 4 годин.

Далеко не всі господарства мають такі умови (до того ж в
період масового виходу продукції створити їх досить важко), тому
основну масу товарної продукції господарства продають перероб-
ним підприємствам в якнайстисліші строки.
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тонн % тонн % тонн %
Серпень 1341 10,0 794 7,0 588 5,0
Вересень 8046 60,0 7944 70,0 6471 55,0

4 Жовтень 4023 30,0 2611 23,0 4707 40,0

Таблиця 2
Реалізація винограду господарствами Тарутинського району

на винзавод ЗАТ ім. С. Лазо за 2003-2005 рр., тонн
2005 рік2004 рік2003 рікКвар-

тал МісяціГосподарства

11766 100,0

ВАТ "Петросталь" 
ВАТ "Сонячне" 
ВАТ ім.Калініна 
ЗАТ "Зоря" 
ЗАТ "Дружба" 
ЗАТ ім.С.Лазо
СВК "Прогрес"

13410 100,0 11349 100,0

3

Разом

1341 794 588

80467944
6471
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Рис.1. Реалізація винограду господарствами Тарутинського району
на винзавод ЗАТ ім. С.Лазо за 2003-2005 рр.

Наростання авансування витрат в оборотні засоби в результаті
сезонності виробництва та короткий час реалізації готової про-
дукції зумовлює нерівномірне надходження виручки [4]. Виходячи
з того, що процес реалізації відбувається протягом ІІІ-IV кварта-
лів – відповідно надходять і грошові кошти. Мінімальні її розміри
припадають на І квартал, проте витрати виробництва в цей період
зростають (хоча незначними темпами), тому на цьому етапі виног-
радарські господарства потребують додаткових грошових коштів
для авансування у виробництво.
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Висновки та пропозиції. Таким чином, при вивченні круго-
обігу оборотних засобів у виноградарських господарствах були
виявлені такі його специфічні особливості: значна тривалість та
повільність; тривала виробнича стадія та висока питома вага в
циклі кругообігу; значний розрив між робочим періодом та часом
виробництва у виноградарстві; нерівномірність наростання витрат
протягом виробничого процесу та вивільнення авансованої вартості
із кругообігу; відносно короткий період реалізації винограду та
нерівномірність надходження грошової виручки. Кругообіг оборот-
них засобів не має ідеального характеру. Сезонність виробництва
винограду і постачання його на переробку спричиняє додаткову
потребу в оборотних засобах в літньо-осінній період і вихід про-
дукції в обсягах, що потребують додаткових заходів щодо їх
реалізації та засобів для зберігання. Саме це впливає на уповіль-
нення кругообігу оборотних засобів виноградарських господарств.
Виноград потребує відповідних умов зберігання та транспортуван-
ня, тому його слід реалізувати в якнайстисліші строки.

Необхідно збільшити швидкість обороту, що відображає під-
вищення економічного потенціалу підприємства, оскільки дозволяє
вивільнити частину оборотних засобів для розвитку виробництва.
Водночас, треба намагатися не лише пришвидшувати рух засобів,
але й отримувати максимальну віддачу від їх використання.
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УДК 658.14
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНТРОЛЮ
В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

О.С.Пилипенко, аспірант
Національний аграрний університет

В статті розглянуто методологічний підхід до формування
результативного контролю в системі менеджменту.

В статье рассмотрен методологический подход к формированию
результативного контроля в системе менеджмента.

Вступ. Забезпечення динамічного розвитку підприємств аграр-
ної економіки можливе на основі сформованої результативної сис-
теми менеджменту. Побудову такої системи слід здійснювати на
системно-комплексному підході до її формування. Першочерговим є
забезпечення збалансованості і розвитку елементів системи і, перш
за все, функцій управління. Останні в своїй комплексній взаємодії
не збалансовані. Неефективною є контрольна функція. Це підтвер-
джується результатами досліджень багатьох авторів (1, 2, 3, 4, 5).
Трансформаційні процеси в економіці України не повною мірою
покладені в основу трансформації функцій управління і, зокрема,
контрольної. Теоретико-методологічні підходи щодо здійснення
трансформаційних процесів не виконують упереджувальної функції
по відношенню до змін, які відбуваються в аграрній економіці.

Постановка задачі. Підвищенню ефективності діяльності гос-
подарюючих структур повинна сприяти раціонально побудована си-
стема управління менеджменту з розвинутими функціями
управління і, зокрема, контрольної.

Тому виникає об`єктивна необхідність в розробці теоретико-
методологічних підходів щодо трансформації функцій контролю та
формування управлінського контролю як системи.

Результати. Зміна форм власності, перехід на ринкові механі-
зми господарювання лягли в основу формування нової, за якісни-
ми параметрами, системи менеджменту. Виникла проблема
розробки теоретико-методологічних підходів до створення динаміч-
но розвиваючої системи менеджменту, адекватної вимогам ринко-
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вого конкурентного середовища. Це потребує трансформації функ-
цій управління і, зокрема, контрольних. Така позиція обумовлена
тим, що стара парадигма побудови системи контролю базувалася
на концепції здійснення адміністративного і частково економічного
контролю в системі ієрархії влади, зорієнтованого на виконання
планів. Основним об’єктом контролю виступав план. Практично
були звужені об’єкти контролю.

Однак ринкове конкурентне середовище змінило функції, ці-
льову спрямованість, динамізм та об’єкти контролю. Відбувається
процес трансформації контролю в системі менеджменту. Він обу-
мовлений сукупністю об’єктивно-суб’єктивних факторів, а саме:

• зміною форм власності та положення лінійно-функціональних
працівників, суб`єктів власності в системі діяльності та мене-
джменту;

• зміною пріоритетів розвитку господарюючих структур в на-
прямку стратегічного спрямування;

• розширенням цілей підприємств в зв’язку з одержанням
розвитку маркетингової і логістичної діяльності, управління
конкурентоспроможністю та антикризовою діяльностю;

• підвищенням ризикованості в процесі взаємодії організацій-
них формувань із суб’єктами зовнішнього середовища;

• розширеною системою критеріїв та показників оцінки діяль-
ності підприємницьких структур;

• скороченням часу формування зведено-аналітичної інформації
для обгрунтування та прийняття рішень стратегічного, поточ-
ного та оперативного характеру;

• пріоритетність інформаційної системи  в забезпеченні резуль-
тативності діяльності підприємств та ін.
Трансформація контролю повинна здійснюватися як в плані

розширення об`єктів контролю, так і в плані інтеграційного зв`яз-
ку з усіма управлінськими функціями, з видами управління та їх
цільовою спрямованістю. Це вимагає розширення видів контролю,
виділяючи: лінійний, функціональний, організаційний; технологічний
на стадіях обгрунтування та прийняття рішень, розробки та реалі-
зації програм, формування та реалізації стратегій; логістичний,
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маркетинговий, фінансовий, управлінськиі та ін.
Таким чином, лише системний і комплексний підхід дозволить

обгрунтувати напрям трансформації контролю та сформувати ре-
зультативну систему контролю.

При формуванні результативної системи контролю необхідно
враховувати ряд вимог. Існує ряд рекомендацій і принципів.
Г.Кунц і О`Доннел в основу проектування результативної системи
кладуть такі принципи: нормативів, контролю по критичним точ-
кам, виключенні, гнучкості контролю, дії, відповідальності за здійс-
нення контролю, ефективності контролю, прямого контролю,
відображення планів, організаційної відповідності, гарантії досягнен-
ня цілей, орієнтація контролю на майбутнє. З виділенням таких
принципів можна погодитися. Однак вважаємо за доцільне розши-
рення принципів формування результативної системи контролю.
Така необхідність обгрунтована в наших дослідженнях. В її основі
концепція створення упереджувальної системи контролю, в яку
покладені принципи , що систематизовані і доповнені
О.Д.Гудзинським, а саме: цільовий характер здійснення контроль-
них функцій, непреривність здійснення контролю, мотивуючий ха-
рактер контролю, забезпечення контролем стадій розвитку систем,
перспективний характер контролю, єдність і взаємозв`язок контро-
лю та планування, відповідність форм контролю цілям, невідділе-
ність власності і контролю  від виконання та ін. (2). Необхідність
врахування названих принципів при формуванні результативної си-
стеми контролю підтверджується нашими дослідженнями. За ре-
зультатами експертної оцінки  400 респондентів коефіцієнт
значимості названих принципів становить понад 0,6. Особливо
високо оцінюють необхідність врахування названих принципів при
формуванні системи контролю респонденти економічно сильних під-
приємств. Названі принципи покладені в основу формування мене-
джерського контролю як системи (табл. 1).

Запропонований підхід до формування менеджерського конт-
ролю як системи дозволить адаптувати  останню до нових задач в
умовах швидко змінюючого конкурентного середовища та забезпе-
чити ефективне функціонування підприємницьких структур.
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Під-
системи Основні елементи підсистем (змістовність складових елементів)

1. На стадії проектування систем
- забезпечення в часі і в просторі виконання технології проектування систем, розробки програм 
(інформаційне забезпечення управлінського персоналу за центрами відповідальності).
2. На стадії обґрунтування рішень
- забезпечити дотримання технології прийняття управлінських рішень стратегічного, поточного і 
оперативного характеру;
- забезпечення обґрунтованості управлінських рішень з соціальних, екологіч-
них, економічних і правових позицій (нормативи-стандарти, правова база).
3. На стадії розробки планів соціально-економічного, виробничого характеру
- забезпечення оптимальності і збалансованості в процесі розробки планів.
4. На стадії реалізації проектів, програм, управлінських рішень
- забезпечення реалізації проектів, програм, управлінських рішень шляхом здійснення контрольних 
функцій та здійснення технологічних та інших процесів.
5. На стадії виконання зобов'язань перед суб'єктами певних інтересів
- забезпечити в часі, просторі, за обсягом виконання зобов'язань.
- забезпечення реалізації місії підприємства шляхом здійснення контрольних функцій суб'єктами 
діяльності;
- забезпечення досягнення цілей підприємств шляхом здійснення контрольних функцій суб'єктами 
діяльності;
- забезпечення виконання зобов'язань перед суб'єктами певного інтересу шляхом здійснення 
контрольних функцій.

Суб'єкти контролю
Лінійний апарат управління
Функціональний апарат управління
Власники майнових та земельних паїв
Суб'єкти акціонерного капіталу
Колегіальні органи управління
Колективні органи управління
Суб'єкти податкового, бюджетного, пенсійного, екологічного та ін.. процесу
Трудові колективи тощо
Об'єкти контролю
Стратегічні програми, проекти
Стратегії розвитку, задачі
Управлінські рішення
Виробничі та управлінські технології і процеси
Ресурси підприємства
Конкуренти, конкурентне середовище
Зобов'язання підприємства
Техніка безпеки, умови праці, екологічні фактори
Продуктивні, кількісні, якісні параметри продукції
Система менеджменту, центри відповідальності

М
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Принципи побудови результативної системи контролю
Технології здійснення контролю
Методи контролю
Системи нормативів-стандартів
Критерії оцінки об'єктів контролю, параметри здійснення контрольних функцій
Сформована система об'єктів
Організаційний
Службові функції контролю
Правомочність суб'єктів здійснення функцій контролю
Посадові інструкцій
Задачі стратегічного, поточного і оперативного характеру, алгоритми їх розв'язання
Технології рішень, процесів
Нормативна база
Структура управління
Центри відповідальності
Розвинута система само менеджменту і саконтролю
Правомочність суб'єктів, здійснюючих контрольні функції

Ресурс-
не забез-
печення

Фінансове забезпечення функцій контролю
Технічне забезпечення функціональної підсистеми контролю
Інформаційне забезпечення суб'єктів здійснення контрольних функцій

Таблиця 1
Менеджерський контроль як система
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УДК 339.92:332.3
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНІ
В.М.Ганганов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
І.В.Гончаренко, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Регіональна політика виступає важливою складовою стратегії
формування ефективної й конкурентної відкритої економіки. Вступ
України до Світової організації торгівлі  загострює увагу до
проблем та перспектив розвитку агропромислового комплексу –
найбільш вразливої галузі вітчизняної економіки.

Региональная политика являеться важной составляющей
стратегии формирования эффективной и конкурентной открытой
экономики. Вступление Украины в Мировую организацию торговли
заостряет внимание к проблемам и перспективам развития
агропромышленного комплекса – наиболее уязвимый области
отечественной экономики.

Вступ. Розвиток процесів глобалізації, що визначив вибір
Україною курсу на інтеграцію до Європейського Союзу (ЄС),
передбачає поступове та диференційоване за секторами відкриття
українських ринків, а також докорінні зміни в економіці держави.
Близькість вступу України до Світової організації торгівлі загост-
рює увагу до проблем та перспектив розвитку агропромислового
комплексу – найбільш вразливої галузі вітчизняної економіки.

Основна частина. Незформованість інфраструктури аграрного
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ринку та правил його функціонування, а також відсутність послідо-
вної державної політики та чіткого бачення подальших перспектив
розвитку сільського господарства створює для АПК найменш
вигідні стартові умови. Основний акцент регіональної аграрної
політики переноситься на створення сприятливих умов для розвит-
ку сільськогосподарських підприємств, їх структуризацію, оновлен-
ня матеріальної бази ,  збільшення виробництва
конкурентоспроможної продукції.

Вступ України до СОТ буде мати суттєвий та неоднаковий
вплив на різні сегменти аграрного сектору південного регіону. За
рахунок обмеження доступу на ринки інших країн найбільші вигоди
отримають сегменти, які мають високий експортний потенціал (на-
приклад, вирощування зернових та олійних культур). До найбільш
проблемних можна віднести цукрову галузь, в якій зниження рівня
захисту внутрішнього ринку відчинить шляхи для масштабного
імпорту білого цукру.

Тому вкрай необхідним є формування сучасного конкуренто-
спроможного агропромислового комплексу, який характеризується
такими критеріями:

• ефективне застосування нових сільськогосподарських машин,
матеріальних ресурсів, технологічних систем;

• випуск конкурентоспроможної продукції, здатної задовольни-
ти потреби всіх секторів економіки;

• здатність виробництва до широкого впровадження науково-
технічних досягнень, домінування в агропромисловому ком-
плексі наукоємних галузей;

• значний рівень розвитку дорадчої діяльності, інфраструктури
аграрного ринку;

• раціональне використання земель, впровадження ресурсозбе-
рігаючих та відновлювальних технологій;

• високий рівень екологічної безпеки;
• досягнення ефективного функціонування сільськогосподарсь-
ких підприємств;

• інноваційний напрямок перетворень за рахунок впровадження
сучасних технологій, нових видів продукції та обладнання;
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• широке залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій;
• залучення фінансових, енергетичних, матеріальних, науково-
технічних та інших ресурсів для вирішення завдань агропро-
мислового комплексу;

• розвиток експортного потенціалу;
• впровадження сертифікованих за європейськими стандартами
ресурсозберігаючих виробництв, технологій та продукції;

• розширення кооперації малих та великих сільськогосподарсь-
ких підприємств.
Важливим напрямом розвитку аграрного сектору регіону є

становлення фермерських господарств. У цій сфері перспективним
слід вважати розвиток обслуговуючої і кредитної кооперації. За-
вдання полягає в тому, щоб залучити фермерів до членства в
діючих кооперативах, створювати нові обслуговуючі кооперативи та
активізувати участь фермерів у роботі кредитних спілок, агроторго-
вих домів, тендерних торгів, а також в організації кооперативів
при сільських громадах з обробітку землі, заготівлі і реалізації
продукції, спільного використання техніки, матеріально-технічного
постачання, ветеринарного обслуговування, інформаційних і консу-
льтаційних послуг.

Одним із основних недоліків діяльності фермерських госпо-
дарств є недостатній професійний рівень їх керівників. Для поліп-
шення ситуації необхідно запровадити на державному рівні чітку
систему підготовки і перепідготовки кадрів фермерських госпо-
дарств в сільськогосподарських вищих і середніх спеціальних учбо-
вих закладах , створити на рівні області і районів
сільськогосподарські дорадчі служби для надання допомоги з різ-
номанітних питань сільськогосподарського виробництва.

На основі створення сприятливих економічних умов для виро-
бництва, заготівель і переробки сільськогосподарської продукції,
придбання молодняку тварин і птиці, насіння, кормів, добрив,
інших матеріалів доцільно здійснювати системні заходи щодо пода-
льшого розвитку особистих селянських господарств, формування
особистих господарств як товарного сектору виробництва:

• збільшення товарного виробництва кормів сільськогосподар-
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ськими підприємствами для потреб господарств населення
(зокрема, в рахунок орендної плати за земельні і майнові паї
та натуральної оплати праці);

• сприяння наданню кредитів сільському населенню для будів-
ництва виробничих приміщень, придбання техніки та облад-
нання;

• запровадження споживчого довгострокового кредитування;
• удосконалення і розширення системи міських продовольчих
ринків з сучасними облаштованими торгівельними місцями та
надання селянам транспортних, складських послуг.
Новостворені підприємства та особисті селянські господарства

зіткнулися з певними проблемами в сучасних умовах функціону-
вання в ринковому середовищі. Найбільш характерні з них на-
ступні:

• необхідність самостійного прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень в умовах повної відповідальності за кінцеві
результати своєї діяльності;

• відсутність достатнього досвіду практичної роботи в ринко-
вих умовах;

• недостатність кваліфікованих галузевих спеціалістів сільського
господарства;

• недостатність нових знань та практичних навичок у веденні
господарювання в умовах обмежених ресурсів;

• відсутність стабільних та недорогих каналів отримання інфор-
мації – технологічної, економічної, правової тощо.
Нерозвиненість ринкової інфраструктури у сільській місцевості,

особливо такої її важливої складової як інформаційно-консульта-
ційне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників та
сільського населення негативно впливає на стан сільського госпо-
дарства та сільської місцевості, тому доцільно:

• формування дієздатної мережі сільськогосподарських дорад-
чих служб та системи розповсюдження сільськогосподарсь-
ких знань, технологій та інформації;

• створення інформаційного середовища для прибуткового гос-
подарювання в сільськогосподарському виробництві;
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• розвиток сучасної інфраструктури стабільного аграрного ринку;
• підтримка інноваційного розвитку сільського господарства;
• сприяння розвитку сільської території та вирішенню соціаль-
них проблем сільського населення.
Визначені завдання доцільно розв'язувати шляхом підвищення

рівня ефективності господарювання на землі через:
• навчання і надання дорадчої допомоги сільськогосподарським
товаровиробникам та сільському населенню з питань врегу-
лювання відносин власності на землю і майно та ефективного
їх використання у процесі господарської діяльності;

• інформування про новітні досягнення науки і техніки, поши-
рення і впровадження у виробництво сучасних технологій,
передового досвіду господарювання, дотримання стандартів
якості та безпеки сільськогосподарської продукції;

• диверсифікації сільськогосподарського виробництва;
• освоєння методів виробництва нових видів сільськогосподар-
ської продукції;

• стимулювання виробництва екологічно чистої продукції;
• залучення до вирішення цих питань вищих навчальних за-
кладів III-IV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку
кадрів для сільського господарства, суб`єктів наукової і нау-
ково-технічної діяльності у сфері сільського господарства;

• роз'яснення державної політики та шляхів її реалізації;
Стратегічно важливим для розвитку АПК є створення і

повноцінне фінансування інноваційного фонду АПК, який повинен
стати методологічною і науково-технологічною основою державного
регулювання розвитку аграрного сектору економіки держави.

Висновки. Основними факторами довгострокового успіху
сільського господарства України є:

• створення сприятливого інвестиційного клімату для АПК;
• перерозподіл структури експорту продукції АПК у бік збі-
льшення росту експорту продуктів з більшою доданою варті-
стю;

• державна підтримка, координація, планування і фінансування
заходів з просування бренду національного АПК і його
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продукції на зовнішніх ринках;
• впровадження в практику АПК і виробництва продуктів
харчування принципів міжнародної системи технічного регу-
лювання;

• формування системи сільськогосподарського дорадництва за
участю науки, освіти та дорадчих служб, перехід на іннова-
ційну модель розвитку;

• удосконалення системи підготовки професійних кадрів для
АПК.
Бюджетна політика підтримки аграрного сектору у 2007 році

має бути спрямована на реалізацію програмно-цільових пріоритетів,
які пов'язані із:

• завершенням земельної реформи та врегулюванням майнових
відносин власності;

• здійсненням адміністративної реформи управління в аграрно-
му секторі;

• виробництвом сільськогосподарської продукції і продовольства;
• функціонуванням аграрного ринку та його інфраструктури;
• соціальним розвитком сільських громад та сільської місце-
вості;

• комплексним розвитком освіти, науки і дорадництва;
• європейською інтеграцією аграрного сектору.
Регіональна політика виступає важливою складовою стратегії

формування ефективної й конкурентної відкритої економіки, вона
відображає як національні інтереси держави, так і міжнародні
реалії, тенденції глобалізації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з цент-
ральноєвропейськими сусідами. - К., 2004, - C. 229.

2. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (орган-
ізації) Навчальний посібник. /За редакцією Сівченка І.Ю.- К.: ЦУЛ, 2003.- 186с.

3. Агенції регіонального розвитку України. К., 2005. С. 3-4.
4. Данилишин Б.М. та ін. Продуктивні сили економічних регіонів України. -

К.: ЗАТ "Нічлава", 2000.
5. Долішній М.І. Регіональна політика України: наукові основи, методи, ме-

ханізми. - Львів, 1998.

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



Вiсник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, 2006 193
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ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ІННОВАЦІЙНОГО

РОЗИТКУ РЕГІОНУ
В.М.Ганганов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А.В.Дробітько, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Інноваційний характер світової економіки визначає
необхідність відповідних змін у розвитку економіки регіонів
України. Важливим завданням є всебічна активізація інноваційної
діяльності на рівні окремих підприємств, тому що сучасна ситуація
викликає значне занепокоєння.

Инновационный характер мировой экономики определяет
необходимость соответствующих изменений в развитии экономики
регионов Украины. Важной задачей является всесторонняя
активизация инновационной деятельности на уровне отдельных
предприятий, так как современная ситуация вызывает
значительное беспокойство.

Вступ. Глобалізація світової економіки та інноваційний харак-
тер її розвитку в сучасних умовах визначають необхідність відпові-
дних змін у розвитку економіки України. Таким першочерговим
завданням є трансформація моделі економічного зростання (перехід
до інноваційного типу розвитку) і зміна характеру розвитку – з
мобілізаційного на революційний з урахуванням глобальних змін на
міжнародному ринку.

Основна частина. Інноваційний тип економіки передбачає ви-
значення пріоритетів розвитку держави і регіонів, створення необ-
хідних умов їх забезпечення – реформування відносин власності і
системи управління в інноваційній сфері, стимулювання розвитку
підприємництва, перехід до ринкового механізму регулювання еко-
номічних відносин. Не менш важливим завданням є всебічна
активізація інноваційної діяльності на рівні окремих сільськогоспо-
дарських підприємств.

За міжнародними стандартами інновація – це кінцевий ре-
зультат інноваційної діяльності, що знайшов втілення у вигляді
нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку,
нового або вдосконаленого технологічного процесу, що використо-
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вується в практичній діяльності або в новому підході до соціальних
послуг.

Регіональна аграрна науково-технічна політика – це система
економічних, фінансових, торговельних та правових відносин між
виробниками даної продукції та її споживачами, яка покликана за
принципами конкурентоспроможності забезпечити збалансований
попит і пропозицію шляхом створення й розвитку посередницької
сфери впровадження та встановлення науково обґрунтованої систе-
ми ціноутворення на наукову продукцію та послуги щодо її впро-
вадження, системи оподаткування, фінансування та кредитування
підприємств пачкової сфери, а також пов’язаних з нею ринкових
структур.

Ринок науково-технічної продукції має свою організаційну
структуру і свій власний економічний механізм функціонування,
поєднання яких забезпечує взаємний інтерес як виробників, так і
споживачів наукової продукції в АПК. Основними умовами, не-
обхідними для формування ринку науково-технічної продукції, є
наявність достатньої кількості конкуруючих виробників даної про-
дукції; повна свобода діяльності наукових установ з максимальним
врахуванням потреб виробництва, маркетингової діяльності, агросе-
рвісного обслуговування: взаємний інтерес у виробника та спожи-
вача наукової продукції: організація тимчасових та основних
спеціальних ринкових структур (бірж, аукціонів, виставок тощо):
належний рівень матеріально-технічного забезпечення наукових та
впроваджувальних формувань: організація рекламної та пропаган-
дистської діяльності пачкових досягнень та конкретної наукової
продукції; наявність дієвого економічного механізму функціонуван-
ня ринку науково-технічної продукції (ціноутворення, оподаткуван-
ня, фінансування).

Слід мати на увазі й те, що постійно змінюється структура
споживачів наукової продукції. Якщо раніше науково-технічна про-
дукція користувалась попитом в основному у спеціалістів органів
управління (обласні, районні ланки управління АПК), які й давали
рекомендації керівникам підприємств, то в даний час така продук-
ція має попит безпосередньо у керівників новостворених агрофор-
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мувань, фермерів, орендарів, садово-городніх товариств, особистих
підсобних господарств, а керівники та спеціалісти різних ланок
управління через створені інформаційно-консультаційні (дорадчі)
служби є посередниками у впровадженні НТП. Це значною
мірою змінює вимоги до якості наукової продукції, яка повинна
бути простою і дохідливою і гарантувати отримання позитивного
економічного ефекту. Проте слід мати на увазі так звану “проміж-
ну” наукову продукцію, яка не використовується безпосередньо у
впровадженні, але може бути необхідна при тих чи інших впрова-
джувальних наукових розробках. Мова йде про серйозні фундаме-
нтальні дослідження, які повинні безпосередньо фінансуватись
державою. Місцеві органи влади повинні фахово оцінювати ті
розробки, які необхідно фінансувати сьогодні, через рік, два, три і
т.д. До бюджетних можуть належати і консультаційні центри,
служби впровадження в областях, районах, які разом із аналітич-
ними службами АПК регіону будуть працювати на впровадження
науки у виробництво. Безумовно, впровадження інновацій у виро-
бництво вимагає врахування інвестиційного рейтингу регіонів.

Негативною особливістю в Україні є недостатній рівень держа-
вної підтримки інноваційного розвитку аграрного сектора, хоча
деякі кроки в цьому напрямку було здійснено. Свого часу було
утворено Державний інноваційний фонд України, однак значної
активізації інноваційної діяльності так і не сталося. Сучасний інвес-
тиційний ринок України характеризується гострою нестачею фінан-
сових ресурсів і відсутністю практичного досвіду ефективного
застосовування відомих у світовій практиці методів фінансування
інновацій.

У більшості країн світу основними джерелами фінансування
інноваційної діяльності є бюджетні кошти і прибуток. В Україні
розраховувати на значне бюджетне фінансування інноваційної дія-
льності не доводиться. Державні кошти використовуються в осно-
вному на фінансування фундаментальних наукових досліджень,
державних наукових програм з пріоритетних напрямків розвитку
науки і техніки, на дотації науково-дослідним організаціям та
вищим навчальним закладам, а також на матеріальну підтримку
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наукових працівників, включаючи стипендії видатним ученим, док-
торам, аспірантам тощо.

Вихід сільськогосподарських товаровиробників Миколаївської
області на відповідний рівень якості і конкурентоспроможності про-
дукції, нарощування експортного потенціалу неможливий без роз-
роблення та впровадження новітніх технологій, освоєння на їх базі
виробництва принципово нових видів наукоємної продукції.

Перспективними напрямками інноваційного розвитку в регіоні
можуть бути наступні:

• створення лізингових компаній;
• створення технопаркових структур - об'єднань підприємств,
що розробляють, виробляють і реалізовують інноваційні про-
дукти. В Івано-Франківську створено технопарк при Націо-
нальному технічному університеті нафти і газу;

• створення бази даних підприємств агропромислового компле-
ксу;

• фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, пода-
ткової та митної політики у сфері інноваційної діяльності;

• забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансо-
во-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності. Залу-
чення до розроблення та впровадження інноваційних проектів
студентства та науково-викладацького складу;

• підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.
Провідниками науково-технічної політики регіону повинні стати

і кооперативні об'єднання фермерів та інших виробників сільсько-
господарської продукції.

Основним Концептуальним положенням розвитку фермерсь-
ких господарств є необхідність формування господарств товарного
типу, розширення обсягів виробництва більш інтенсивних культур,
розвиток тваринництва, створення нових господарств та розширен-
ня площ землекористування до оптимальних розмірів, підвищення
ефективності діяльності і збільшення їх внеску в кінцеві результати
роботи АПК області.

Головною метою дорадчих служб повинно стати підвищення
ефективності використання наявних трудових, матеріальних та фі-
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нансових ресурсів в сільському господарстві, допомога у налаго-
дженні та підтриманні взаємозв'язків між сільськими товаровироб-
никами, науковими та навчальними закладами, державними
органами управління.

Дорадча діяльність в аграрній сфері покликана сприяти розвит-
ку ринкової економіки в сільському господарстві, підвищенню рів-
ня доходів та покращенню рівня добробуту сільського населення
специфічними заходами: шляхом підвищення знань сільських това-
ровиробників і сільського населення та сприяння у прийнятті ними
обґрунтованих економічних рішень. Основними формами реалізації
дорадчої діяльності є навчання сільськогосподарських виробників
та сільського населення для підвищення рівня їх знань та практич-
них навичок, безпосереднє консультування, демонстраційні покази
та інформаційне забезпечення.

У різних організаційно-правових формах дорадчі служби вже
давно існують майже в 120 країнах світу. У Європейській хартії
розвитку сільської місцевості Рада Європи визначила, що таке
дорадництво є основним елементом системи сільськогосподарських
знань, до якої належать навчання та дослідження.

Основними завданнями дорадчої діяльності на сьогоднішньому
етапі розвитку аграрного сектору економіки є:

• підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок
прибуткового ведення господарства суб’єктів господарюван-
ня, які діють у сільській місцевості, та сільського населення
в умовах ринкової економіки;

• надання суб’єктам господарювання, які діють у сільській
місцевості, та сільському населенню дорадчих послуг з пи-
тань економіки, технології, управління, маркетингу, обліку,
права тощо;

• надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та місце-
вого самоврядування з питань підготовки та реалізації планів
соціально-економічного розвитку, формування громадянсько-
го суспільства;

• поширення та впровадження у виробництво сучасних техно-
логій, новітніх досягнень науки й техніки;
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• сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва
в сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого
туризму, зайнятості сільського населення тощо;

• робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація моло-
діжних програм.

Висновки. Загальнодержавний рівень означеної проблеми
зумовлює обов'язковість централізованого бюджетного фінансу-
вання у поєднанні з виділенням коштів місцевих бюджетів. Важ-
ливим фактором успішного здійснення заходів є залучення
коштів підприємств, установ та організацій різних форм власності
та фізичних осіб.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

УДК 636.321.38.082.4:611/612
ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

РІЗНОЇ ПРИРОДИ НА ЯКІСТЬ СПЕРМИ БАРАНІВ
В.М.Давиденко, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет
С.П.Кот, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Вивчено вплив ін’єкцій гравогормону, дигистину баранам-плі-
дникам та введення спермосану-3 до їх сперми на якісні показ-
ники сперміїв.

Изучено влияние иньекций гравогормона, дигистина баранам-
производителям и введение спермосана-3 в их сперму на качес-
твенные показатели спермиев.

Біологічно активні речовини – це природні або синтетичні
речовини (білкові сполуки, стероїди, мінеральні речовини тощо),
які, потрапляючи в кров, розносяться по всьому організму і
здійснюють регуляцію (або інший вплив) на життєдіяльність орга-
нізму в цілому або окремі фізіологічні процеси. Їх вплив і меха-
нізм дії тісно пов’язані з нервовою і ендокринною системами. Вони
впливають на стан та діяльність органів, тканин, клітин живого
організму. Біологічно активні речовини регулюють обмін речовин,
ріст, розвиток, розмноження, адаптивні процеси, забезпечують но-
рмальне функціонування організму.

Вивчення і пізнання механізму їх дії забезпечить можливість
спрямованого впливу на організм, інтенсифікацію продуктивного
тваринництва тощо. У зв’язку з цим ми провели ряд дослідів,
спрямованих на вивчення впливу деяких біологічно активних речо-
вин на спермопродукцію баранів-плідників з метою розробки засо-
бів інтенсифікації їх племінного використання.

Для підвищення плодючості й багатопліддя маток у вівчарстві,
починаючи з 30-х років минулого століття, використовуються
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сироватка і кров жеребних кобил (СЖК, КЖК). Гонадотропні
гормони, що містяться в них, стимулюють статеві залози, розви-
ток додаткових фолікулів, вирівнюють статеві цикли і, у деяких
випадках, лікують набуте безпліддя. З 60-70-тих років минулого
століття досить широко у тваринництві застосовують гравогормон.
Гравогормон – препарат, добутий з дефібрінованої крові з дода-
ванням антибактеріальних препаратів, таких як норсульфазол-натрій
та сульфацил-натрій. Гравогормон не викликає анафілаксії. Цін-
ність гравогормона полягає в тому, що є можливість використову-
вати всю дефібриновану кров.

Вплив гравогормону на репродуктивну функцію корів, овець,
свиноматок вивчено досить повно (П.І.Шаталов, В.З.Желев та
інші, 1975). Але досліджень впливу гравогормону на кількісні і
якісні показники сперми баранів-плідників в доступній літературі ми
не знайшли. Цим і обумовлено те, що ми провели спеціальний
дослід із вивчення внутрішньом’язевих ін’єкцій гравогормону на
показники сперми баранів-плідників.

До сперми тварин мікроорганізми потрапляють з навколишнього
середовища. Про це свідчить ідентичність видового складу мікроор-
ганізмів сперми, вовни, шкіри, гною тощо. В умовах ферм, компле-
ксів значно зростає можливість попадання мікроорганізмів в сперму,
якщо не виконувати вимоги інструкції зі штучного осіменіння овець
та інших видів сільськогосподарських тварин. Багато видів мікроор-
ганізмів, занесених зі спермою в статеві органи самок, викликають
запальні процеси, відмирання зигот і ембріонів, а також падіж
новонароджених у перші дні життя. Тому проблема санації сперми
тварин є актуальною, а способи санації потребують подальшої роз-
робки і удосконалення. На необхідність санації сперми вперше вка-
зував І.І. Іванов (1910). З цією метою в своїх дослідженнях він
використовував спирт, сальверсан, неганоль тощо. Нині в Україні і
закордоном для санації сперми тварин застосовують антибіотики
(пеніцилін, стрептоміцин та ін.), а також сульфаніламідний препарат
– стрептоцид білий. Метою наших досліджень було – вивчити
вплив санації сперми баранів комплексним препаратом спермосаном-3.

Методика досліджень. Дослід по вивченню впливу гравогор-
мону на якісні показники сперми баранів провели в зимово-
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весняний період на 10 тваринах. Ці плідники за принципом пар-
аналогів (віком, живою масою, вовновою продуктивністю, якісними
показниками сперми) були розподілені на контрольну і дослідну
групи (по 5 тварин в кожній). Дослід провели в три періоди:
підготовчий, основний дослідний і заключний. Тривалість всіх
трьох періодів становила по 30 днів. Протягом усіх трьох періодів
тварини контрольної і дослідної груп знаходилися в однакових
умовах утримання і одержували раціон достатній за поживністю.
Протягом основного дослідного періоду тварини дослідної групи
одержували внутрішньом’язево ін’єкції по 1200 МОД гравогор-
мону. Ін’єкції гравогормону робили один раз на тиждень. Всього
протягом дослідного періоду було зроблено чотири ін’єкції. Спер-
му від баранів одержували дуплетними еякулятами три рази протя-
гом тижня. Всього дослідили 311 еякулятів. У свіжоодержаній
спермі визначали об’єм еякулята, концентрацію, загальну кількість
сперміїв в еякуляті, резистентність, інтенсивність дихання сперміїв.
Одержану сперму розбавляли 1:2. Визначали рухливість сперміїв
після одержання сперми, після її розрідження і 3-4-годинної адап-
тації при температурі 2-3оС, після заморожування і зберігання
протягом 4-ох годин в рідкому азоті (196оС) в судині Дьюара
“Харків – 30”.

 Вивчення впливу дигистину на спермопродукцію баранів про-
вели на 14 тваринах асканійського кросбредного типу. Дослід
провели влітку в три періоди: підготовчий тривалістю 15 днів,
дослідний тривалістю 46 днів і заключний тривалістю 30 днів. В
кінці підготовчого періоду за принципом пар-аналогів (вік, жива
маса, вовнова продуктивність і показники сперми) сформували
контрольну і дослідну групи по 7 тварин у кожній. Протягом
всього досліду барани знаходились в однакових умовах годівлі і
одержували повноцінний і достатній за поживністю раціон. Баранам
дослідної групи в перший день дослідного періоду провели внутрі-
шньом’язево ін’єкції дигистину з розрахунку 0,3 мг на 1 кг живої
маси тіла тварин. Після введення дигистина від всіх тварин конт-
рольної і дослідної груп взяли кров з яремної вени для вивчення
гормонального статусу їх організму. Протягом підготовчого і до-
слідного періодів від всіх піддослідних баранів одержували сперму
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дуплетними еякулятами три рази на тиждень. Після оцінки кількіс-
них і якісних показників сперму заморожували у вигляді гранул,
об’ємом 0,2 мл. Заморожену сперму зберігали в рідкому азоті в
судині Дьюара “Харків – 30”.

В парувальний сезон сперму використали для осіменіння ма-
ток. Спермою від плідників контрольної групи осіменили 110, а
дослідної – 156 маток.

Маток у стані статевої охоти відбирали з 6 до 8 години ранку.
Осіменяли цервікально дозою 0,2 мл замороженої-відтаяної сперми,
що мала рухливість не нижче 3 балів. Запліднення овець визначали
попередньо за перегулами, і остаточно – за результатами окотів.

Метою досліду було виявити вплив на якісні показники різних
доз спермосану-3 по 25, 50, 75, 100, 125, 150 тисяч одиниць дії
(ОД) в 1 мл розбавленої 1:1 сперми баранів. Спермосан-3 вводи-
ли в сперму разом з синтетичним середовищем при розбавленні
сперми. Визначали рухливість, переживання при температурі 38оС,
швидкість знебарвлення метиленової синьки сперміями за умов дії
на них різних доз спермосану-3. Дослідження проводили на розді-
лених еякулятах.

Еякулят, одержаний від кожного плідника, ділили на сім
рівних частин. Перша частина еякуляту розбавлялася штучним
середовищем, яке не містило спермосану-3, а шість інших частин
еякуляту розбавлялася штучним середовищем з різними дозами
спермосану-3. Потім визначали рухливість, переживання і інтенси-
вність дихання після розбавлення, 3-4-годинної адаптації і заморо-
жування-відтавання.

Результати дослідження. Результати досліду свідчать, що
ін’єкції гравогормону по 1200 МОД в зимово-весняний період не
здійснили позитивного впливу на інтенсивність сперматогенезу в
організмі піддослідних тварин, про що свідчать кількісні показники
сперми. Так, об’єм еякуляту у тварин контрольної і дослідної груп
протягом підготовчого періоду у середньому становив по 1,1 – 1,02
мл; протягом основного дослідного періоду у тварин дослідної групи
у порівнянні з контрольною знизився майже на 0,1 мл, а протягом
заключного періоду цей показник у тварин дослідної групи був
нижчим на 0,22 мл, ніж у контрольних (1,08 мл проти 1,3 мл).
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Щодо концентрації сперміїв, то вона у тварин дослідної групи
в основний дослідний період була нижчою на 0,24 млрд./мл, а в
заключний – на 0,16 млрд./мл, ніж у тварин контрольної групи.
Тенденцію до зниження кількісних показників сперми тварин до-
слідної групи ми пояснюємо додатковими стресами, яким піддава-
лися ці тварини при проведенні внутрішньом’язевих ін’єкцій
гравогормону.

Щодо резистентності сперміїв, то в підготовчий період у
тварин контрольної групи вона становила 34,4 тис.одн., а в дослід-
ний – 30,6 тис.одиниць. У дослідний період резистентність спермі-
їв тварин контрольної групи зросла на 12,4 тис. одиниць, а в
дослідній групі – на 18,7 тис. одиниць і відповідно становила 46,8
та 49,3 тис. одиниць. Протягом заключного періоду цей показник
у тварин контрольної групи знизився на 2,5 тис. одиниць, а
дослідної – на 6,8 тис. одиниць і становив відповідно груп 44,3
та 42,5 тис. одиниць. Такі коливання резистентності сперміїв як
контрольної, так і дослідної груп ми пояснюємо змінами сезону і
кліматичних параметрів, але підвищення резистентності в дослідний
і заключний періоди у тварин дослідної групи, певною мірою,
можна пояснювати і ін’єкціями гравогормону.

Більш помітний позитивний вплив ін’єкцій гравогормону ви-
явився на якісних показниках (рухливість сперміїв) сперми за
умов її технологічної обробки (адаптації, заморожування, відтаван-
ня). Так, у тварин дослідної групи показники рухливості після
заморожування-відтавання протягом дослідного і заключного пері-
одів були на 0,1 та 0,2 бали вищими, ніж у тварин контрольної
групи, ця різниця була достовірною (Р<0,99). Отже, можна
заключити, що за умов повноцінної годівлі і традиційної технології
експлуатації баранів-плідників ін’єкції гравогормону недоцільні за
рівнем впливу на фізіологічні процеси в організмі. Окрім того,
вони трудоємкі. Але з метою вивчення і розробки заходів спрямо-
ваного впливу на сперматогенез й інтенсифікації використання плід-
ників продуктивних сільськогосподарських тварин аналогічні
дослідження заслуговують на увагу.

У результаті проведення ін’єкцій дигистину у тварин дослідної
групи не спостерігалося підвищення статевої активності у порівнянні
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з плідниками контрольної групи. Не здійснювали ін’єкції дигистину
достовірного впливу на кількісні та якісні показники сперми піддос-
лідних баранів.

Запліднення маток, яких штучно осіменяли замороженою-від-
таяною спермою від плідників контрольної групи становило 51,2
%, а від тварин дослідної групи лише 30 %.

Отже, ін’єкції дигистину баранам обумовили зниження заплід-
нювальної здатності їх сперми після заморожування-відтавання.
Пояснити механізм негативної дії дигистину на якість сперми після
заморожування-відтавання складно. Адже цей біологічно активний
препарат виготовляється з метою використання для стимуляції
статевої функції. Він містить похідні дигідротестостерона. У зв’яз-
ку з цим, доцільно відмітити, що у зимово-весняний період у
баранів-плідників статева активність і сперматогенез проявляються
досить інтенсивно. Всі плідники проявляють високу статеву актив-
ність і виділяють сперму нормальної якості. Тому, в ці періоди
використання дигистину не доцільно. Можливо в літній період,
коли у овець настає, так званий “мертвий” сезон: у маток це
анестральний період, плідники не проявляють статевої активності, а
ті, що її проявляють, не завжди виділяють якісну сперму, застосу-
вання дигистину матиме позитивний вплив. При цьому є доціль-
ним провести дослідження з використанням різних доз дигистину.

Введення в сперму баранів спермосану-3 з розрахунку 25, 50,
75, 100, 125, 150 тис. ОД на 1 мл розбавленої сперми по-
різному впливає на її якісні показники. Так, дози спермосану-3 по
25, 50, 75 тис. ОД не здійснювали помітного негативного впливу
на сперму баранів після розбавлення і протягом 3-4-годинної
адаптації при температурі 2-3оС. У цих варіантах рухливість спер-
міїв становила (у середньому) в контролі (без спермосану-3) 7,4
балів; у варіанті з дозою спермосану-3 25, 50, 75 тис. ОД також
7,4 балів.

При введенні спермосану-3 дозами 100, 125, 150 тис. ОД
рухливість сперміїв після розбавлення знизилася на 1,4 бала і
становила за цими варіантами 7 бала. Така ж тенденція спостеріга-
лася і після 3-4-годинної адаптації: у контрольному варіанті рухли-
вість сперміїв становила 7,1 балів, у варіантах при додаванні
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спермосану-3 дозами 25, 50, 75 тис. ОД відповідно 7,2 та 7,15
бала. У варіантах з додаванням дози спермосану-3 по 100, 125, 150
тис. ОД рухливість після адаптації знизилася до 6,3; 6,3; 6,5 бала.

Ще більш значний вплив високих доз спермосану-3 спостері-
гався на замороженій-відтаяній спермі баранів. Так, якщо в конт-
рольному варіанті рухливість сперміїв становила у середньому 2,3
бала, то при додаванні спермосану-3 дозами 25, 50, 75, 100, 125,
150 тис. ОД вона знизилася відповідно до 1,8; 1,75; 1,5; 1,0; 1,0
балів та одиничні поступальні (ОП).

Введення в сперму баранів спермосану-3 знижує і показник
абсолютного переживання сперміїв. Після заморожування-відтаван-
ня цей показник знизився більше, ніж в 5 разів (з 39,8 до 7,44
абсолютних одиниць), а введення спермосану-3 в дозі 150 тис.
ОД вбивало всіх сперміїв після заморожування-відтавання. Така
доза спермосану-3 зразу після розрідження знижувала показник
переживання з 39,8 до 8,5 абсолютних одиниць.

Результати цих досліджень вказують на недоцільність застосу-
вання спермосану-3 для санації сперми в дозах вище 50-75 тис. ОД.

Висновки: 1. За умов повноцінної годівлі й традиційної техно-
логії експлуатації баранів-плідників ін’єкції гравогормону не здійс-
нюють помітного позитивного впливу на кількісні показники їх
сперми, але рухливість сперміїв після заморожування-відтавання у
тварин дослідної групи була протягом дослідного і заключного
періодів вищою на 0,1 та 0,2 бала (Р<0,99).

2. Ін’єкції дигистину баранам обумовили зниження заплідню-
вальної здатності їх сперми після заморожування-відтавання на
21,2%, отже, використання його з метою інтенсифікації репродук-
тивної функції плідників недоцільне.

3. Введення в сперму баранів спермосану-3 дозами 25, 50, 75
тис. ОД не здійснює помітного негативного впливу на сперму
баранів після розбавлення та 3-4-годинної адаптації при темпера-
турі 2-3оС.

4. Введення спермосану-3 дозами 100, 125, 150 тис. ОД
обумовило зниження рухливості сперміїв на 1,4 бала, а в заморо-
женій-відтаяній спермі негативний вплив спермосану-3 на рухли-
вість сперми спостерігався при введенні доз усіх варіантів.
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ І УПРАВЛІННЯ

СЕЛЕКЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ТВАРИННИЦТВІ
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Херсонський державний аграрний університет
Я.Є.Шкарапата, кандидат технічних наук
Інститут птахівництва УААН

У статті розглянуто інформаційне забезпечення породоутво-
рюючого процесу з використанням інформаційних технологій, ком-
п’ютерної техніки і генетико-математичних методів, створення
системи моніторингу з керуванням процесами удосконалення існу-
ючих та створення нових ліній, типів в галузях дрібного тварин-
ництва – свинарства, птахівництва, вівчарства.

В статье рассмотрено информационное обеспечение породоо-
бразовательного процесса с использованием информационных
технологий, компьютерной техники и генетико-математических
методов, создания системы мониторинга с управлением процес-
сами усовершенствования существующих и создания новых ли-
ний, типов в отраслях мелкого животноводства – свиноводства,
птицеводства, овцеводства.

Однією з головних проблем, що визначають прогрес галузі
тваринництва, є теоретична розробка і практична реалізація методів
ефективного використання кращого світового і вітчизняного гено-
фонду [1]. В цьому аспекті важливе значення надається оцінці
біорізноманітності сільськогосподарських тварин і птиці, що відпо-
відає концепції ФАО щодо збереження і використання генетичних
ресурсів в сучасних технологіях виробництва сільськогосподарської
продукції [2]. Аналіз рівня генетичного потенціалу сучасних порід,
ліній і типів тварин, птиці є підставою для їх включення в
селекційні програми створення нових селекційно-значимих форм.
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Але до останнього часу недостатньо розроблені критерії оцінки
генетичного потенціалу та динаміки мікроеволюційних процесів, що
відбуваються під дією природного і штучного відбору.

Метою даної роботи є інформаційне забезпечення породоутво-
рюючого процесу з використанням інформаційних технологій, ком-
п’ютерної техніки і генетико-математичних методів, створення
системи моніторингу з керуванням процесами удосконалення існую-
чих та створення нових ліній, типів в галузях дрібного тваринницт-
ва – свинарства, птахівництва, вівчарства.

В даній роботі представляється узагальнений досвід з вирішен-
ня наступних завдань:

1. Розробка теоретичних питань прискорення породотворного
процесу в галузях дрібного тваринництва;

2. Підвищення інформативності селекційного процесу з вико-
ристанням сучасних досягнень генетики популяцій й інфор-
маційних технологій;

3. Створення системи АСУ-селекція і генетико-селекційного
моніторингу в популяціях тварин і птиці;

4. Використання методів математичного моделювання для оці-
нки компонентів складних полігенних ознак та визначення
нових критеріїв селекції;

5. Розробка нових критеріїв для оцінки закономірностей інди-
відуального розвитку тварин і птиці;

6. Використання прийомів стабілізуючого відбору для підтри-
муючої селекції в створених вітчизняних лініях, типах,
кросах та зарубіжної селекції;

7. Вдосконалення прийомів гетерозисної селекції та оцінки
комбінаційної здатності ліній і популяцій сільськогосподар-
ської птиці;

8. Розробка системи генетичного аналізу в птахівництві і на її
основі створення аутосексних (мічених за статтю) кросів
птиці яєчного, м’ясного і м’ясо-яєчного типу (для приса-
дибних і фермерських господарств);

9. Розробка системи контролю та управління селекційними
процесами в дрібному тваринництві за ознаками, що без-
посередньо селекціонуються;
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10. Виведення на основі новітніх методів генетичного аналізу
селекційного процесу птиці яєчного і м’ясо-яєчного типів
та формування високопродуктивних племінних стад свиней і
овець, їх впровадження в народне господарство.

В процесі виконання дослідницьких робіт узагальнено набутий
нами досвід, теоретично обґрунтовано основні принципи розроблен-
ня програм селекції в галузях свинарства і птахівництва, які
основані на закономірностях успадкування селекційних ознак.

При переважно адитивному (проміжному) типі успадкування
вихідні батьківські форми в структурі кросу повинні бути контраст-
ними за селекційними ознаками, а при неадитивному типі успадку-
вання (домінування, наддомінування) головним є поєднуваність
(комбінаційна здатність). На цій основі розроблено селекційні про-
грами отримання гібридної птиці, а також створення синтетичних і
гетерогенних (гетерозисних) популяцій. Розроблено прийоми отри-
мання багатократного гетерозису, який зберігається впродовж 5-6
генерацій розведення “в собі”, що має важливе теоретичне і
народногосподарське значення.

Для оцінки племінної цінності плідників і самок запропоновано
нові підходи до визначення типу їх препотентності (стійкості пере-
дачі спадкових якостей), які розподіляються на нейтральний, зрів-
няльний і домінуючий. Запропоновано використовувати плідників
нейтрального і зрівняльного типів для чистопородного розведення,
а домінуючих – в міжлінійній гібридизації. Ряд теоретичних роз-
робок передбачають оцінку ліній і типів свиней і птиці за еколого-
генетичними параметрами (стабільність, пластичність), використання
взаємодії “генотип х середовище” для підвищення ступеня реалі-
зації генетичного потенціалу продуктивності.

Починаючи з 1975 року, виконуються систематичні дослі-
дження щодо випробування у племінних господарствах України
розробленої нами системи збору, аналізу та обробки даних селекції
птиці з використанням ЕОМ і персональних комп’ютерів. Система
дає змогу визначити основні популяційні характеристики ліній
птиці, фенотипові і генотипові кореляції селекційних ознак. Це дає
можливість оцінити селекційний прогрес в генераціях. З метою
оптимізації підбору плідників і самок вперше розроблено програми
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автоматизованого обліку ступеня інбридингу і підбору пар із зада-
ним або мінімальним інбридингом в потомстві. Розроблено також
прийоми ротаційної зміни плідників в лініях і мікро лініях. Викори-
стання системи забезпечило високий народногосподарський ефект.

Розроблено прийоми підвищення інформативності селекційного
процесу шляхом оцінки комбінаційної і адаптаційної здатності (зага-
льної і специфічної) в системі неповних діалельних схрещувань. Це
дозволяє значно скоротити обсяг випробувань при оцінці комбіна-
ційної здатності вихідних ліній, більш ефективно вести їх відбір для
включення в структуру кросу. Вперше в птахівництві розроблено
методи генетичного аналізу кількісних ознак в діалельних схрещу-
ваннях, що дає можливість оцінити компоненти фенотипової дис-
персії ознак та тип дії генів, що контролюють основні
полігеннообумовлені ознаки продуктивності.

Значна увага в аспекті вивчення онтогенезу тварин і птиці
приділяється розробці критеріїв оцінки закономірностей їх росту та
можливості його прогнозування, виходячи з даних, отриманих в
ранньому онтогенезі.

Розроблено і впроваджено нові критерії, які мають високу
прогнозну цінність з живою масою бройлерів і підсвинків на
відгодівлі в кінці періоду вирощування (r = 0,85…0,96). Це такі
показники як індекси рівномірності і напруги росту, рівень реалі-
зації генетичного потенціалу продуктивності. Дані параметри широ-
ко використовуються в дослідженнях вчених в галузі тваринництва
в Україні і впроваджені в наукові дослідження [3].

При розробці завдань інформаційного забезпечення селекційного
процесу використано методи математичного моделювання і прогнозу-
вання селекційних ознак. З цією метою, в програмах селекції тварин і
птиці, використано моделі Бріджеса і Мак-Міллана Їх експеримента-
льна перевірка виявила, що вони з високою точністю описують
динаміку живої маси, лінійних параметрів тварин, несучість, надій за
лактацію та інше (помилка відносно теоретично розрахованих значень
не перевищує 5% порогу безпомилкового судження про вірогідність
отриманих результатів). Досягнута також висока точність прогнозу-
вання ознак продуктивності, виходячи з даних за початковий період
(3-4 тижні для бройлерів і 4-6 місяців – для свиней на відгодівлі).
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Досліджено питання спеціальної генетики птиці з метою вико-
ристання маркерних генів для отримання нових селекційних груп
птиці з високим рівнем продуктивності, з використанням двох
систем аутосексності (мічення за статтю в добовому віці) отримано
нові кроси, серед них з подвійною аутосексністю – родинних форм
і фінальних гібридів. Виявлено також системи зчеплених зі статтю
маркерів в гусівництві, качківництві. Використання розроблених
прийомів дозволяє прискорити швидкість сортування за статтю
добового молодняку та дає значний економічний ефект.

У результаті проведених досліджень розроблено методичні під-
ходи до моніторингу за селекційними змінами в популяціях сільсь-
когосподарських тварин, які базуються на співвідношенні приросту
в суміжних генераціях продуктивності, мінливості ознак та рівня
пристосованості, що визначається за параметрами кривих нормаль-
ного розподілу.

Розроблено модальні криві розподілу, відхилення від яких
фактичного розподілу дає інформацію про тип діючого в популяції
відбору (спрямований, дизруптивний, стабілізуючий) – природний і
штучний.

Узагальнюючи вище сказане, можна вважати, що на основі
виконаних тривалих, систематизованих досліджень були створені і
впроваджені новітні прийоми оцінки племінної цінності тварин,
розроблені і використані математичні моделі прогнозування їх про-
дуктивності, на основі чого отримані нові селекційні досягнення в
тваринництві, які, в ряді випадків, перевершують кращі європейські
аналоги.
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У статті викладено практичний матеріал вивчення впливу йодо-
та селеномістких препаратів на перо-пухову продуктивність гусей
горьківської породи. Доведено, що препарат йодованої кислоти з
селеном впливає на підвищення перо-пухової продуктивності.

В статье изложен практический материал изучения влияния
йодо- и селенсодержащих препаратов на перо-пуховую продук-
тивность гусей горьковской породы. Установлено, что препарат
йодированной кислоты с селеном влияет на повышение перо-пу-
ховой продуктивности.

Постановка проблеми. Розведення гусей може бути ефектив-
ним лише за комплексного використання усіх видів продукції: яйця
інкубаційні, м’ясо, жир, печінка, перо-пухова сировина. Особливо-
го значення ці питання набувають при утриманні гусей батьківсь-
ких стад, коли період надходження основної продукції (яйця
інкубаційні) обмежений коротким проміжком часу (3-4 міс.).
Тому проведення практичних заходів з підвищення перо-пухової
продуктивності повинно застосовуватися на теоретичних передумо-
вах стосовно закономірностей розвитку гусей протягом всього
періоду онтогенезу. За даними М.С. Ковацького [1], першу об-
скубку гусенят проводять у віці 75, другу – 125 днів. Вихід
перо-пухової сировини від однієї голови при першому знятті був
невисоким (36…42 г), проте в 125 днів збільшився до
82…104 г. Вміст пуху в 75 – денному віці незначний, причому
частка його віднесена до розряду недозрілого (2,3…3,9%).

Кількість та якість пера та пуху гусей залежить від морфо-
функціональної будови шкіри, яка в свою чергу підлягає впливу не
лише умовам годівлі та утримання, але й різних ендогенних факто-
рів, при цьому стан шкіряного покриву міцно пов’язаний з функ-
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цією щитовидної залози, однією з умов нормального функціону-
вання якої слід вважати регулярне надходження йоду в організм.

Стан вивчення проблеми. В пташиному організмі 75% йоду
знаходиться у гормонах. Особливо велика концентрація йоду в
щитовидній залозі. Йод приймає участь в синтезі гормонів щито-
видної залози (тироксин і трийодтиронин). Ці гормони щитовидної
залози регулюють процеси росту птиці та активізують обмін речо-
вин, стимулюють діяльність функціональних систем організму [2, 3].

Коли в організмі птахів не вистачає йоду, то проявляється
гіпофункція щитовидної залози, молодняк погано росте та розви-
вається, знижується продуктивність, порушуються репродуктивні
функції. Необхідна кількість йоду повинна надходити з кормом та
водою. Але при цьому недостатньо вивчені питання впливу йодо-
ваних препаратів на розвиток щитовидної залози у гусей та пода-
льший їх вплив на перо-пухову продуктивність.

Завдання і методика досліджень. У такому випадку метою наших
досліджень було вивчення взаємозв’язку між функціональним станов-
ленням щитовидної залози, розвитком шкіряного покриву на різних
етапах онтегенезу та подальшу перо-пухову продуктивність гусей.

Для досягнення поставленої мети на племінній гусячій фермі
СЗАТ “Торговий дім Старозбур’ївський” Голопристанського ра-
йону Херсонської області нами були проведені науково-госпо-
дарські досліди.

Матеріалом для досліджень були гуси горьківської породи. В
дослідах було сформовано контрольну та чотири дослідні групи. В
кожній групі було 7 гусаків та 21 гуска. Умови годівлі та
утримання були однакові для усіх груп. Перша дослідна група
отримувала препарат йодит калію (КІ), друга – йодовану кислоту
(R-ІСOOH), третя – йодид калію з селеном (KI+Se), четверта
– йодовану кислоту з селеном (R-ICOOH+Se). Препарати зго-
довували протягом 14 днів.

П’ята та шоста групи були сформовані з яєць від гусок
контрольної групи і оброблені перед інкубацією шляхом занурення
у водний розчин йодида калію (1,5% І+КІ) та йодата літію.

Отриманий молодняк від кожної групи був мічений і вирощу-
вався в ідентичних умовах утримання та годівлі.
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Результати досліджень. Перо-пухова сировина, одержана ме-
тодом прижиттєвої обскубки, являє собою найбільшу цінність,
оскільки в ній відсутні махові і рульові пір’їни, а також дрібне
пір’я шиї і голови, які знижують якість сировини.

Нами проведено досліди з порівняльного вивчення виходу
пуху і пера гусей дослідних груп, а також виявлення найбільш
перспективнішого йодованого препарату, при застосуванні якого
можливий високий вихід цього виду продукції.

Першу прижиттєву обскубку проводили в 120 денному віці
(табл.1).

Як свідчать дані таблиці найбільшу кількість перо-пухової
сировини за перше обскубування одержано від гусей дослідних
груп 4 та 3, що становить 51,67 г та 49,96 г. Найменший вихід
сировини одержано від контрольної групи 46,39 г, що на 5,28 та
3,57 г менше. Різниця у відношенні дослідних груп була вірогід-
ною (Р<0,01).

За вмістом пуху, за першу обскубку відзначаються гуси 4-ї
дослідної групи. Його вміст в загальній кількості становить
34,68%, що на 2,15% більше, в порівнянні з контрольною гру-
пою. Різниця достовірна (Р<0,01).

Питома вага недорозвиненого пір’я і пуху в цілому по групам,
що вивчалися, не перевищувала 2,2%.

Найнижчу кількість домішок мали гуси першої дослідної гру-
пи – 1,89%.

Треба відмітити, що обробка яєць препаратами йодида калію і
йодата літію безпосередньо перед інкубацією значно менше впливає
на вихід перо-пухової сировини. П’ята група перевищувала конт-
рольну на 1,18 г, шоста – на 1,87 г.

Дещо інші дані спостерігаються при другому обскубуванні у
віці 360 днів (табл.2). Найбільшу кількість перо-пухової сировини
за друге обскубування, яке проведено після продуктивного періоду,
одержано від гусей 2, 3, та 4 дослідних груп, що становить 79,83,
80,42 та 78,29 г. Найменший вихід сировини одержано від
контрольної групи – 70,24 г, що на 9,59, 10,18 та 8,05 г менше,
ніж у зазначених. Різниця дослідних груп до контрольної, була
вірогідною (Р<0,001).
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За вмістом пуху за другу обскубку відзначаються гуси 4
дослідної групи. Загальний його вміст становить 27,69 г, що на
3,6 г більше ніж у контрольної групи, різниця достовірна
(Р<0,01).

Висновки та пропозиції. Таким чином, за результатами дослі-
джень можна зробити наступні висновки:

• препарати йоду і селену суттєво впливають на перо-пухову
продуктивність гусей;

• згодовування їх з кормосумішами, в порівнянні з обробкою
яєць перед інкубацією, підвищує вихід перо-пухової сирови-
ни і, в кінцевому рахунку – збільшує вихід пуху;

• серед препаратів, що застосовувались в дослідах, перевагу
слід віддати йодованій кислоті з селеном.
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УДК 636.32.38.082.4
ВПЛИВ ЖИВОЇ МАСИ ЯГНЯТ ПРИ НАРОДЖЕННІ

НА ЇХ ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ДО ВІДЛУЧЕННЯ
О.В.Іванова, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський державний аграрний університет

Вивчено вплив живої маси ягнят овець тонкорунних порід при
народженні на їх збереженість до відлучення залежно від генотипу
плідників. В досліді враховувались вплив року дослідження та типу
народження (одинці, двійні). Встановлено, що одинці і двійні від-
чувають різну спрямованість відбору. Для одинців має місце яскра-
во виражений стабілізуючий відбір, який відсікає крайні варіанти, а
для двоїн – рушійний, який відсікає вкрай дрібні варіанти.

Изучено влияние живой массы ягнят овец тонкорунных пород
при рождении на их сохранность до отбивки в зависимости от
генотипа производителей. В опыте учитывались влияние года ис-
следования и тип рождения (одинцы, двойни). Установлено, что
одинцы и двойни испытывают разную направленность отбора.
Для одинцов имеет место ярко выраженный стабилизирующий
отбор, который отсекает крайние варианты, а для двоен – двига-
ющий, который отсекает крайне мелкие варианты.

Вступ. Удосконалення стада або породи овець забезпечується
не тільки відбором, але й правильним підбором баранів і маток з
урахуванням їх індивідуальних і групових, фенотипових і генотипо-
вих ознак. Якість приплоду окремих плідників визначається ступе-
нем сполучуваності і спадковими особливостями спарованих особин.
На результативність підбору великий вплив мають також і парати-
пові фактори – умови вирощування молодняку [1, 2].

Вівцематки асканійських тонкорунних порід характеризуються
доброю відтворною здатністю. За оптимальних умов утримання
фактичне багатопліддя становить 150,9%, а збереженість ягнят до
відлучення – 92,7% [4].

Селекція за плодючістю повинна поєднуватися з такими важ-
ливими ознаками, як життєздатність ягнят – їх жива маса при
народженні та збереженість до відлучення. Це є резервом значно-
го збільшення виробництва ягнятини та молодої баранини [3].
Тому в умовах племінного заводу “Асканія-Нова” на елітній отарі
овець вивчили вплив живої маси ягнят при народженні на їх
збереженість до відлучення залежно від типу народження.
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Матеріал і методика. Групи для вивчення впливу маси ягнят
при народженні на збереженість їх до відлучення формували з
маток критих плідниками різних генотипів – чистокровних асканій-
ських тонкорунних, чистокровних австралійських мериносів, 1/2
частки крові за австралійськими мериносами та таврійського типу
асканійської тонкорунної породи у різні роки дослідження. Оскіль-
ки раніше була відмічена вірогідна різниця за масою ягнят при
народженні у різні роки дослідження вихідні дані були попередньо
трансформовані. В межах кожного року дослідження абсолютні
значення маси при народженні були замінені їх нормованими відхи-
леннями [5]. Результати досліджень. Проведений дисперсійний
аналіз показав, що має місце вірогідний вплив генотипу плідника
на масу ягнят при народженні (F = 4,86; df1 = 3; df2 = 594;
p = 0,002). Крім того, в різні роки дослідження для плідників
різних генотипів відмічалося різноспрямоване співвідношення маси
при народженні у ягнят, які дожили до відлучення, і тих, які не
дожили до відлучення (F = 3,08; df1 =3; df2 = 594; p 0,05).

Причому, спостерігається тенденція до зближення середньої
живої маси при народженні, ягнят, які народжені від плідників
різних генотипів та збереглися до відлучення. Тоді як середня
жива маса ягнят, які не дожили до відлучення, характеризувалася
значним розбігом значень. Особливо чітко ця тенденція прогляда-
ється у перший рік дослідження.

Таким чином, можна припустити, що збереженість ягнят-один-
ців до відлучення визначається не стільки абсолютним значенням
маси при народженні, скільки ступенем відхилення від середнього
значення по отарі (звичайно специфічного у кожний рік).

Для ягнят, народжених у складі двоїн, відмічено вірогідну
залежність між масою при народженні і збереженістю ((F = 5,90;
df1 = 1; df2 = 1136; p 0,05). Була виявлена вірогідна тенденція
до того, що краще зберігалися до відлучення ягнята, народжені з
більшою масою (не залежно від генотипу плідника). Ця тенденція
спостерігалася з року в рік.

Більш детальний аналіз цих результатів підтверджує наші
висновки (табл.2). Вірогідна різниця маси при народженні ягнят,
які вижили, і тих, які не зберіглися до відлучення, відмічена для
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нащадків плідників 1/2 частки крові за австралійським мериносом і
чистокровних плідників породи австралійський меринос у 1994 р.
Причому, більш крупні ягнята мали кращу збереженість.

n σ n σ
1 АС 2 2,94 ±0,65 0,92 19 1,08 ±0,20 0,88 2,15 < 0,05

1/2 АМ 17 0,07 ±0,27 1,13 96 0,75 ±0,09 0,92 2,70 < 0,05
АМ 10 0,61 ±0,21 0,66 117 0,73±0,08 0,85 0,55 > 0,05

ТТАС 7 0,53 ±0,43 1,13 24 0,64 ±0,18 0,90 0,23 > 0,05
2 АС 4 0,81 ±0,25 0,50 22 0,54 ±0,14 0,67 0,93 > 0,05

 1/2 М 16 0,41 ±0,17 0,69 126 0,59 ±0,07 0,77 1,00 > 0,05
АМ 10 0,58 ±0,15 0,48 103 0,60 ±0,07 0,68 0,12 > 0,05

ТТАС 8 0,87 ±0,33 0,94 29 0,71 ±0,24 1,30 0,39 > 0,05

Таблиця 1
Вплив генотипу плідника та паротипових факторів 

на збереженість ягнят-одинців залежно від живої маси при народженні 
ЗбереженіЗагинулиГенот 

плідн.
Рік 

досл. pтест 
(Z)xSX ± xSX ±

n σ n σ
1990 АС 7 -0,22±0,09 0,25 33 -0,26±0,09 0,54 0,31 > 0,05

1/2 АМ 29 -0,48±0,22 1,19 163 -0,32±0,06 0,70 0,70 > 0,05
АМ 17 -0,55±0,23 0,95 211 -0,30±0,05 0,73 1,04 > 0,05

ТТАС 6 -0,67±0,36 0,87 36 -0,76±0,13 0,79 0,23 > 0,05
1994 АС 4 -0,42±0,35 0,65 40 -0,11±0,1 0,61 -0,89 > 0,05

 1/2 М 31 -0,55±0,25 1,42 266 -0,16±0,05 0,79 2,33 < 0,05
АМ 29 -0,67±0,28 1,52 187 -0,10±0,05 0,72 3,33 < 0,05

ТТАС 11 -0,34±0,31 1,02 82 -0,01±0,07 0,62 -1,03 > 0,05

Таблиця 2
Вплив генотипу плідника та паротипових факторів на збереженість 

ягнят-двоїнь залежно від живої маси при народженні 

Рік 
досл.

Генот 
плідн.

Загинули Збережені тест 
(Z) p

xSX ± xSX ±

Таким чином, для ягнят народжених у складі двоїнь, ступінь
відхилення маси при народженні від середньої по отарі також
значно впливає на збереженість до відлучення. Однак, тут має
значення відхилення тільки в один бік, а саме, у бік зменшення
маси при народженні. Ті ягнята, які мали при народженні значно

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



220
Сільськогосподарські науки

меншу масу, ніж в середньому по отарі, мали гіршу збереженість
до відлучення.

Висновки. На підставі одержаних результатів можна зробити
висновки, що одинці і двійні відчувають різну спрямованість відбо-
ру. Для одинців має місце яскраво виражений стабілізуючий від-
бір, який відсікає крайні варіанти, а для двоїнь – рушійний, який
відсікає вкрай малі варіанти.
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УДК 636.4.082
АНАЛІЗ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ

КРОВІ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО
ВІД КЛАСІВ РОЗПОДІЛУ ЗА ЖИВОЮ МАСОЮ

ПРИ НАРОДЖЕННІ
Є.В.Баркарь, аспірант
Миколаївський державний аграрний університет

Досліджено біохімічні показники сироватки крові свиней ве-
ликої білої породи залежно від класів розподілу за живою масою
при народженні та їх зв’язок з живою масою при народженні та в
2 місяці. Встановлено вірогідні залежності між живою масою при
народженні та вмістом загального білку в сироватці крові у сви-
нок класу М+.

Исследованы биохимические показатели сыворотки крови
свиней крупной белой породы в зависимости от классов распре-
деления по живой массе при рождении и их связь с живой массой
при рождении и в 2 месяца. Установлены достоверные зависи-
мости между живой массой при рождении и содержанием общего
белка в сыворотке крови у свинок класса М+.

Вступ. Важливі господарсько-корисні ознаки сільськогосподар-
ських тварин, їх продуктивність, пристосованість до умов життя
знаходяться у тісному зв’язку з процесами, які відбуваються в
організмі і здійснюються за допомогою ферментів, активність яких
пов’язана з обміном речовин [3]. Вивчення інтер’єрних показників,
зокрема ферментів крові, встановлення зв’язків між зазначеними
показниками та відтворювальними і продуктивними якостями сви-
ней дає можливість прогнозування майбутньої продуктивності.

Дослідженнями багатьох вчених встановлено, що існує відпові-
дна залежність між деякими показниками крові та продуктивністю
свиней, їх станом здоров’я, резистентністю [1, 5]. Отже, доціль-
ним є використання у племінній роботі в галузі свинарства ряду
біохімічних показників. З них найбільш доцільним є використання
амінотрансфераз – ферментів, що каталізують перенесення аміно-
груп від будь-якої амінокислоти до кетокислоти, за рівнем яких у
сироватці крові існує можливість прогнозування енергії росту,
кількості і якості м’ясної продукції, багатоплідності і збереженості
молодняку [5].
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Наявність вірогідних зв’язків між активністю ферментів сиро-
ватки крові на ранньому етапі постембріонального онтогенезу та
показниками відтворювальних, відгодівельних та м’ясних якостей
дозволяє використовувати ці показники для прогнозування майбу-
тньої продуктивності. Виявлено різниці за деякими морфологічними,
біохімічними і імунологічними показниками сироватки крові у свиней
великої білої породи української, естонської та німецької селекції.
Для свиней української та естонської селекції характерна значно
вища резистентність організму [2]. За даними досліджень Пелиха
В.Г. та інших (2005), аналіз інтер’єрних параметрів дослідних груп
свиней виявив суттєві відмінності, пов’язані з класами розподілу.

Матеріал і методика досліджень. З метою вивчення впливу
розподілу за класами на біохімічні показники сироватки крові та
зв’язків цих показників з живою масою свинок було проведено
дослідження на базі племінного заводу “Радянська земля” Біло-
зерського району Херсонської області.

Було сформовано три групи з ремонтних свинок великої білої
породи залежно від живої маси при народженні на підставі даних
нормованого відхилення ( σ,Х 670± ): М+ – тварини з живою
масою при народженні >1,39 кг, М0 – в межах 1,16 – 1,39 кг,
М- – <1,16 кг.

Біохімічний аналіз сироватки крові піддослідних тварин у віці 4
місяці враховуючи групову належність, проводився за такими по-
казниками: загальний білок – біуретовим методом, загальний хо-
лестерин – методом Ілька, β-ліпопротеїди – турбідіметричним
методом за Бурштейном та Самай, сечовина – діацетілмонооксим-
ним методом, залишковий азот – розрахунковим методом, аспар-
татамінотрансфераза (АСТ) та аланінамінотрансфераза (АЛТ) –
методом Райтмана-Френкеля.

Результати досліджень. Нами встановлено, що всі інтер’єрні
показники знаходились в межах фізіологічної норми (табл.1).

За вмістом загального білку свинки модального класу (М0)
поступаються тваринам класу М+ на 1,2 г/л, а свинок класу М-
переважають на 1,7 г/л. Слід відмітити, що свинки класу М0
відрізняються найвищим вмістом холестерину (3,4 ммоль/л).
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Отже, тварини класу М+ характеризуються порівняно високим
вмістом загального білку та низькими значеннями таких досліджу-
ваних показників, як холестерин, β-ліпопротеїди, сечовина та зали-
шковий азот.

Класи n Загальний 
білок г/л

Холестерин 
ммоль/л

β-ліпо-
протеїди, 

од.опт. щільн.

Сечовина, 
ммоль/л

Залишко-
вий азот, 
ммоль/л

М+ 7 64,20±1,28 3,20±0,12 14,3±0,7 4,40±0,29 14,80±0,96
М0 6 63,00±1,69 3,40±0,23 16,0±1,0 4,90±0,33 16,60±1,12
М- 7 61,30±1,03 3,20±0,13 16,1±1,4 4,90±0,66 16,40±2,23

Таблиця 1

Біохімічні показники сироватки крові свинок 
великої білої породи різних класів розподілу 
за живою масою при народженні (              )XSХ ±

При вивченні активності таких ферментів сироватки крові як
амінотрансферази, виявлено невірогідну перевагу свинок модально-
го класу над тваринами групи М+ на 0,200 ммоль/год.•л за
вмістом АСТ (табл.2).

Класи n АСТ АЛТ
М+ 7 1,100±0,083 0,600±0,064
М0 6 1,300±0,112 0,600±0,096
М- 7 1,100±0,090 0,500±0,078

Таблиця 2
Активність амінотрансфераз сироватки крові свинок великої білої породи 

різних класів розподілу (               ), ммоль/(год.∙л)
XSХ ±

Було проведено розрахунки показників співвідносної мінливості
живої маси поросят при народженні та у віці 2 місяці з інтер’єр-
ними показниками. Виявлено високий вірогідний позитивний зв’я-
зок між живою масою при народженні та вмістом загального білку
в сироватці крові у свинок класу М+ (табл.3).

Також наявні тенденції до негативних зв’язків у тварин класів
М- і М0 між живою масою при народженні та вмістом сечовини і
залишкового азоту.
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загальний 
білок

холес-
терин 

β-ліпо-
протеїди

сечовина, 
ммоль/л

залишко-
вий азот АСТ АЛТ

М+ 0,872* 0,309 0,093 -0,675 -0,666 -0,308 0,194
М0 0,175 -0,117 -0,153 0,126 0,131 -0,369 -0,46
М- 0,22 -0,35 -0,46 -0,704 -0,707 -0,197 0,485

Примітка: * р<0,05

Кл
ас

и
Таблиця 3

Взаємозв’язок інтер’єрних показників і живої маси при народженні
Інтер’єрні показники

Вірогідних зв’язків між досліджуваними біохімічними показни-
ками сироватки крові свиней та живою масою в 2 місяці не
виявлено (табл.4).

загальний 
білок

холес-
терин 

β-ліпо-
протеїди

сечовина, 
ммоль/л

залишко-
вий азот АСТ АЛТ

М+ 0,201 -0,723 -0,11 0,184 0,182 -0,151 0,256
М0 0,289 0,04 0 -0,351 -0,348 -0,341 -0,243
М- -0,702 -0,311 -0,052 0,295 0,28 0,595 -0,13

Інтер’єрні показники

Кл
ас

и

Таблиця 4
Взаємозв’язок інтер’єрних показників і живої маси в 2 місяці

Встановлено тенденцію до наявності негативного зв’язку між
живою масою свинок в 2 місяці та вмістом загального білку в
сироватці крові у свинок класу М-, а також вмістом холестерину
у тварин класу М+.

Висновки. В результаті проведених досліджень вірогідних різ-
ниць між групами свиней за біохімічними показниками сироватки
крові не виявлено. Встановлено вірогідні залежності між живою
масою при народженні та вмістом загального білку в сироватці
крові у свинок класу М+.
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УДК 631.43.24
ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОГО ФОРМУВАННЯ АГРЕСІЇ

У СОБАК ПОРОДИ АПБТ
(АМЕРИКАНСЬКИЙ ПІТ-БУЛЬТЕР’ЄР)

О.М.Соболь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С.П.Панкєєв, кандидат сільськогосподарських наук
Херсонський державний аграрний університет

Вивчено особливості агресивної поведінки АПБТ. Розвиток аг-
ресії починається у 8-міс віці і старше. Злоба до людини для АПБТ
менш характерна, ніж для німецької вівчарки. Агресивна поведі-
нка до собі подібних не пов'язана з проявом злоби до людини.

Изучены особенности агрессивности поведения АПБТ. Разви-
тие агрессии начинается в 8-мес. возрасте и позже. Злоба к че-
ловеку для АПБТ менее характерна, чем для немецкой овчарки.
Агрессивное поведение к себе подобным не связано с проявле-
нием злобы по отношению к человеку.

Актуальність. На відміну від більшості видів тваринництва, в
кінології використовуються, насамперед, ознаки, які визначаються
нервовою системою. Деякі види використання собак грунтуються
на активно-оборонній реакції. Спортивно-бойові породи виведено
для одержання високих результатів у боротьбі із собі подібними
[1; 5; 7].

У сучасній пресі багато відомостей про прояв агресивної пове-
дінки у відношенні людей саме АПБТ [2; 7]. У деяких країнах,
навіть в самих США, взагалі заборонено розведення АПБТ.
Попит на цуценят зменшується, потенційний покупець звертається
до інших порід. Таке становище негативно впливає на стан
АПБТ.

Постанова проблеми. Агресивна поведінка собак різних порід
формується неодночасно і нерівномірно. Наявність агресії, активно-
оборонної реакції на дії людини – не тотожні поняття. Навіть для
собак службових порід наявність такої поведінки є характерною
для усього поголів’я [3]. Так, у породі середноазійська вівчарка
(САВ) далеко не всі агресивні до людини представники мають
бойові якості і навпаки. Генералізована агресія взагалі мало розпо-
всюджена навіть у таких пород, як САВ та КВ (кавказька
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вівчарка). Особини, агресивні у відношенні собак, можуть взагалі
бути менш агресивні до людей [3; 4; 6].

АПБТ створювалися для ринкового бою. Агресія для людини
не дозволялась [7]. Але зараз порода має репутацію небезпечної
та агресивної. Для вирішення, наскільки таке тлумачення правдиве,
необхідно дослідити такі питання:

• наскільки АПБТ взагалі агресивний;
• якою мірою для АПБТ характерна поведінка у відношенні
людини.
Вирішення цих питань стало метою наших досліджень.
Матеріал і методика. Для аналізу використовувалися дані ви-

пробувань нервової системи 34 цуценят АПБТ, народжених в
лютому-березні 2004 року 8 суками АПБТ російського та юго-
славського походження. Оцінка розвитку агресії проводилась у
віці 4-міс., 8 міс., 1 року і 1,5-річного віку. Розвиток злоби до
людини оцінювався за методикою Ю.М. Пільтікова (1985) [6].
Розвиток агресії до собак – за готовністю до спарингових випро-
бувань (Союз ветеранів Афганістану, м. Бєлгород). У зв’язку з
тим, що жодне цуценя не брало участі у тестових випробуваннях,
відмічалася лише наявність впевненої агресивної поведінки. Показ-
ники gamenes, seretch і bite взагалі не оцінювались.

Результати досліджень. Перший аналіз проведено у червні
2004 року, коли цуценятам виповнилося майже 4 міс. (табл.1).

голів % голів %
Сучки 16 1 6,25 1 6,25
Песики 18 1 5,55 - -
Всього 34 2 5,88 1 2,94

Таблиця 1
Розвиток агресивних якостей цуценят у віці 4 місяців

З них показали агресію
На людинуНа собакуКількість 

голівСтать

Як свідчать дані табл. 1 у цьому віці на агресію спроможні
взагалі лише окремі цуценята. Вже у віці 8 міс., коли починається
період статевого дозрівання, встановлення ієрархічної поведінки,
картина змінюється (табл.2).
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голів % голів %
Сучки 16 1 6,25 1 6,25
Песики 18 4 22,22 1 5,55
Всього 34 5 14,71 2 5,88

Таблиця 2
Розвиток агресивних якостей цуценят у віці 8 місяців

Стать Кількість 
голів

З них показали агресію
На  собаку На людину

Але агресія до людини практично відсутня (близько 6%). Для
порівняння, у САВ і КВ у віці 8 міс. агресію до людини добре
визначають у 10% цуценят.

У 12-міс. віці (1 року) агресію до представників свого виду
починають проявляти і сучки. АПБТ виведений в умовах боїв,
які можуть проводитися між собаками різної статі [5; 7]. Тому,
для них прояв міжстатевої агресії не є аномальним. Однак, у
наших дослідженнях агрерсивних сук небагато (табл.3). Це приро-
дньо, тому що міський власник більш за все турбується, щоб
цуценя не проявило агресії і йому не приклеїли ярлик “соціально
небезпечний”.

голів % голів %
Сучки 16 3 18,75 2 12,5
Песики 18 4 22,22 1 5,55
Всього 34 7 20,59 3 8,82

Таблиця 3
Розвиток агресивних якостей цуценят у віці 1 року

Стать Кількість 
голів

З них показали агресію
На  собаку На людину

Дані табл. 3 свідчать про те, що навіть у віці 1 року після
початку охот у сук і прояву статевих рефлексів у псів, лише 1
цуценя із 5 може проявити агресію до собаки, і з 10 – до людини.

Останні випробування з оцінки злоби до людини було проведено
в серпні 2005 року. Більшості цуценят виповнилося 1,5 року – вік,
коли у АПБТ формування поведінки практично завершено [5; 7].
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У цьому віці у САВ проявляють злобу 97% цуценят, КВ –
93% цуценят, німецька вівчарка – 70% цуценят [3; 4].

Але АПБТ у наших дослідженнях навіть не досягають рівня
німецької вівчарки (табл.4).

голів % голів %
Сучки 16 5 31,25 4 25 3,25± 0,28
Песики 18 8 44,44 5 27,77 3,60± 0,24
Всього 34 13 38,23 9 26,47 3,44±0,21

Таблиця 4
Розвиток агресивних якостей цуценят у віці 1,5 року 

З них показали агресію
На людинуНа собакуКількість 

голівСтать

Агресивне ставлення до людини проявляється лише у 1/3
поголів’я, її рівень невисокий, що добре співпадає з літературними
даними [1; 5; 7].

У зв’язку з тим, що бальна оцінка спарінгу не проводилась,
ми можемо лише оцінити абсолютну співвідмінність агресії. Так, з
4 сук, агресивних до собак, лише 2 (40,0%) були агресивні до
людини.

ВИСНОВКИ
1. До 8-міс. віку АПБТ менш агресивні і до собак, і до
людей. Розвиток агресії в масі починає проявлятися у віці
1 року і старше.

2. У цілому, суки АПБТ менш агресивні, ніж пси. Але,
якщо оцінювати злобу до людини за бальною шкалою,
міжстатева різниця замала і невірогідна.

3. Проведені дослідження свідчать, що рівень злоби до люди-
ни у АПБТ значно менший, ніж у такої соціально адапто-
ваної породи, як німецька вівчарка. Тому, звинувачення
АПБТ щодо небезпеки для суспільства безпідставні.

4. З числа собак породи АПБТ з характерною агресивною по-
ведінкою до подібних собі, до людини агресивні лише близь-
ко 30% (3 із 9). Тому, стверджувати, що бойовий тренінг
та бойове використання собак пов’язані з підвищенням не-
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безпеки для суспільства, необгрунтовано, неправомірно і
абсурдно з селекційної точки зору

5. Дослідження поведінки собак, так званих “суспільно небез-
печних” порід, необхідно проводити науково обгрунтовано
із залученням вчених. Об’єктивні результати популяризо-
вувати з метою зруйнування негативного відношення суспі-
льства і підвищення попиту.
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Харьковская государственная зооветеринарная академия

Вивчено прийоми навчання собак навичкам захисту методом
розвитку активно-оборонної реакції через інстинкт агресії та ігро-
вим методом за допомогою природженого інстинкту добування.

Изучены приемы обучения собак навыкам защиты методом ра-
звития активно-оборонительной реакции через инстинкт агрессии
и игровым методом с помощью врожденного инстинкта добычи.

Актуальность исследований. Украина по своему географичес-
кому расположению находится на пересечении экономических, по-
литических и геополитических интересов. Граждане стран СНД
(России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана), а также стран
Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Афганистан, Пакистан и т.д.),
в поисках лучшей жизни мигрируют в Европу через украинскую
территорию. Ежегодно на границе Украины задерживается 15-20
тыс. нелегальных мигрантов и это количество постоянно растет 1.
Борьбу с незаконной миграцией ведут Пограничная служба Укра-
ины и другие силовые структуры.

Для борьбы с нелегалами широко используются служебные
собаки, а именно их способность проявлять розыскные и защит-
ные функции: поиск человека, облаивание, задержание, конвоиро-
вание, недопущение побега и нападения [2-5]. Конечной целью
дрессировки розыскных животных в Пограничной службе Украи-
ны является выработка у них необходимых для служебного испо-
льзования навыков поиска человека и защиты.
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Материал и методы исследований. Объектом исследований
были собаки породы немецкая овчарка, проходившие курс дресси-
ровки по розыскной службе. Методом пар-аналогов было отобра-
но 2 группы животных по 10 голов в каждой (табл.1).

кобелей сук
Контрольная 10 6 4 4 Агрессия
Опытная 10 6 4 4 Добыча

Таблица 1
Схема исследований

Количество собак
Базовый 
инстинкт

Оцениваемые 
факторыГруппы из нихвсего, 

гол.

Животные контрольной группы обучались навыкам защиты по
методике, основанной на развитии активно-оборонительной реакции
через инстинкт агрессии. У собак опытной группы навыки защиты
вырабатывались игровым методом с помощью врожденного инсти-
нкта добычи.

Все животные были клинически здоровы и находились в
одинаковых условиях кормления и содержания. Кормили собак два
раза в сутки через равные промежутки времени вручную, но обяза-
тельно не позже, чем за 2 часа до занятий. Поение производилось
из стационарных поилок. Доступ к воде был круглосуточный.

Перед началом курса дрессировки все собаки были протестиро-
ваны на пригодность к обучению по защите по определенным
типологическим свойствам высшей нервной деятельности. Степень
дрессируемости собак оценивалась в условных единицах по пятибал-
льной системе аналогично исследованиям Л.В. Крушинского [6].

Дрессировка собак по защите в контрольной и опытной груп-
пах проводилась согласно методик, утвержденных в Пограничных
войсках Украины. В конце курса дрессировки проводились испыта-
ния животных с целью определения их пригодности к служебному
использованию. Защитные качества собаки оценивались по уровню
выработки 6 основных навыков согласно требованиям квалифика-
ционного уровня розыскной собаки [7].

Биометрическая обработка полученных данных велась методом
вариационной статистики по Е.К.Меркурьевой [8]. Математичес-

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



Вiсник аграрної науки Причорномор’я,
Випуск 4, 2006 233

кая обработка полученных данных велась на ПЭВМ типа IBMPC
с использованием программного обеспечения фирмы “Microsoft”.

Результаты исследований. Перед началом курса дрессировки
все животные были протестированы по типологическим признакам
поведения. Собаки контрольной и опытной группы имели одинако-
вые показатели оцениваемых свойств высшей нервной деятельнос-
ти (табл.2).

M±m Cv, % M±m Cv, %
Стремление к добыче 3,9±0,1 8,1 3,9±0,18 14,6
Аппортировка 3,8±0,2 16,6 4,0±0,21 11,7
Отношение к выстрелу 4,5±0,17 11,7 4,5±0,17 11,7
Реакция на атакующего 
человека 4,0±0,15 11,7 3,9±0,18 14,6

Средний балл 4,3±0,15 11,2 4,4±0,16 11,7

Таблица 2
Показатели тестирования собак 

перед началом курса дрессировки, балл

Показатели
Контрольная группа Опытная группа

Отклонения по некоторым критериям были незначительны и
недостоверны. Таким образом, при подборе животных в исследуе-
мые группы мы нивелировали влияние наследственного фактора на
процесс дрессировки.

Проведенные исследования показали, что обе методики в
среднем соответствуют поставленным задачам подготовки защит-
ных собак к службе и к концу курса обучения все 100% исследу-
емых животных прошли испытание по проверке навыков защиты.
Однако уровень работы животных по отдельным навыкам в конт-
рольной и опытной группе существенно различаются (табл.3).

Это можно объяснить тем, что животное, обучающееся защи-
те через инстинкт добычи, не подвергались такому стрессовому
воздействию со стороны фигуранта, как собаки, которые велись к
защите через возбуждение агрессивного поведения.

Прежде всего, необходимо отметить, что степень дрессируе-
мости у животных, дрессируемых на основе инстинкта добычи,
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быстрее вырабатывались условные рефлексы и формировались не-
обходимые навыки защиты (табл.4).

М±m Cv, % М±m Cv,%
Активность и заинтересованность в 
работе 4,3±0,15 11,2 4,4±0,16 11,7

Характер и система поиска 4,2±0,2 15,1 4,5±0,17 11,7
Облаивание фигуранта 3,8±0,13 11,1 3,7±0,15 13,1
Глубина хватки при задержании и 
сила хватки 3,7±0,21 18,2 4,4±0,16* 11,7

Управляемость собаки 3,6±0,16 14,3 4,2±0,20* 15,1
Способность собаки 
самостоятельно вести борьбу 3,6±0,16 14,3 3,9±0,23 18,9

Средний бал за испытание 3,86±0,09 7,3 4,2±0,11* 8,3
Степень дрессируемости 3,08±0,03 2,95 4,1±0,04 2,72

Таблица 3
Результаты испытания собак по защитной службе, балл

Примечание: * - Р>0,95.

Показатели
Контрольная группа Опытная группа

n M±m Cv, % n M±m Cv, %
Кобели 6 3,11+0,04 2,9 6 4,11+0,05 4,1
Суки 4 3,04+0,04 3 4 4,13+0,05 4,8

Пол

Таблица 4
Степень дрессируемости кобелей и сук по навыкам защиты, балл

Контрольная группа Опытная группа

По отдельным навыкам, которые оценивались на испытаниях
собак, также не было отмечено достоверной разницы в работе
собак разного пола (табл.5).

В то же время кобели демонстрируют более сильную и глубо-
кую хватку и более уверенную борьбу с фигурантом без поддерж-
ки дрессировщика.

Однако разница в качестве дрессировки между собаками раз-
ного пола практически отсутствует, т.е. кобели и суки в равной
степени пригодны для дрессировки по навыкам защиты.
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M±m Cv,% M±m Cv,%

Активность и заинтересованность 4,42±0,15 11,7 4,25±0,16 10,9

Характер и система поиска 
нарушителя 4,33±0,14 11,4 4,38±0,26 17

Облаивание фигуранта 3,75±0,13 12,1 3,75±0,16 12,3
Глубина хватки при задержании и 
сила хватки 4,25±0,18 14,6 3,75±0,25 18,9

Управляемость собаки 4,0±0,17 15,1 3,75±0,25 19,9
Способность собаки самостоятельно 
вести борьбу 3,92±0,19 17,1 3,5±0,19 15,3

Итоговый показатель испытания 4,11±0,09 7,4 3,9±0,14 9,9

Таблица 5
Результаты испытания кобелей и сук по навыкам защиты, балл

Показатели
Кобели (n=12) Суки (n=8)

Выводы. Служебные собаки, обучающиеся навыкам защиты
игровым методом через инстинкт добычи, меньше подвержены
стрессовым факторам учебного процесса, легче поддаются дресси-
ровке и быстрее вырабатывают необходимые условные рефлексы в
сравнении с животными, которые обучались методом агрессии.
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УДК 636.7:612.2 636.7.087.7
ПРИМЕНЕНИЕ “БИОТИНА” В РАЦИОНАХ СОБАК

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
О.Л.Карпова, аспирант
М.Г.Величко, доктор медицинских наук, профессор
Гродненский государственный аграрный университет

Було встановлено, що застосування "Біотину" (1 таблетка на
10 кг маси тіла 1 раз на добу протягом 10 днів) сприяло підви-
щенню витривалості службових собак, що підтвердилося змен-
шенням часу проходження смуги перешкоди випробуваних тва-
рин у середньому на 20-40%, при чому більш ефективним цей
препарат був у вівчарок у порівнянні з питбультер'єром і ротвей-
лерами в осінній період.

Было установлено, что применение “Биотина” (1 таблетка на
10 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 10 дней) способствовало
повышению выносливости служебных собак, что подтвердилось
уменьшением времени прохождения полосы препятствия испы-
туемых животных в среднем на 20-40%, при чем более эффекти-
вным этот препарат был у овчарок по сравнению с питбультерье-
ром и ротвейлерами в осенний период.

В служебном собаководстве в настоящее время адекватное,
сбалансированное кормление рассматривается как непременное
условие формирования здорового животного. Степень обеспечен-
ности организма энергией и целым набором (в первую очередь
незаменимых) ингредиентов формирует нормальный рост и разви-
тие организма, адаптацию к воздействию окружающей среды, им-
мунитет, физическую работоспособность [2].

Для полного удовлетворения их физиологических потребностей
в энергии и всем комплексе пищевых и биологически активных
веществ в настоящее время успешно применяются кормовые доба-
вки [3].

Использование их в повседневном рационе больных и здоро-
вых животных позволяет: достаточно легко и быстро восполнить
дефицит незаменимых веществ, прежде всего микроэлементов; в
определенной степени направленно изменять метаболизм отдельных
веществ; повысить неспецифическую устойчивость организма к
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды; получить
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немедикаментозный, безопасный путь регулирования и поддержки
функций отдельных органов и систем организма животного, обес-
печивая тем самым повышение уровня здоровья, снижение заболе-
ваемости, продление жизни животного.

Известно, что любое отклонение от формулы так называемого
сбалансированного кормления приводит к различному нарушению
функций организма, особенно если эти отклонения достаточно
выражены и продолжительны по времени [1].

Одной из причин неинфекционных заболеваний и изменений в
поведении собак является нарушение обмена веществ, которое
обусловлено неполноценным кормлением, т.к. животное должно
получать с кормом такие продукты, которые являются не только
источниками строительных веществ, но и обладают способностью
нейтрализовать последствия всевозможных стрессов [4]. С другой
стороны работоспособность животных также существенно зависит
от правильного кормления и содержания. Все выше сказанное
объясняет необходимость разработки оптимальных рационов, более
полно удовлетворяющих потребности организма в питательных ве-
ществах за счет их сбалансированности по основным компонентам,
определяющим кормовую ценность (белки, жиры, углеводы, мик-
роэлементы и т.д.) [1].

В качестве профилактического средства, для повышения жиз-
неспособности организма в неблагоприятных условиях, апробирую-
тся препараты целенаправленного метаболического действия.
Однако в процессе использования отдельных биологических сти-
муляторов могут образовываться нежелательные соединения, вы-
деляться с экскрементами, загрязняя окружающую среду, а
остаточные их количества, накапливаясь в организме, могут приво-
дить к появлению нежелательных поведенческих реакций у живот-
ных. Поэтому поиск новых более эффективных и, в то же время,
биологически и экологически безопасных веществ, а также разра-
ботка биотехнологических приемов их применения, позволяющих
повышать жизнеспособность организма, управлять их иммунологи-
ческими функциями и поведенческими реакциями весьма актуален.
По данным литературы для организации кормления при использова-
нии собак в различных видах служб необходимо целенаправленное

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



238
Сільськогосподарські науки

добавление в корм биологически высокоэффективных, высококаче-
ственных биокатализаторов, (витаминов, ферментов) [4].

На основании проведенного нами патентного поиска выяснено,
что основные разработки по использованию БАД в рационе собак
для улучшения питания и лечения проводятся за рубежом [4].
Причем, встречаются исследования о применении кормовых доба-
вок, обогащенных аминокислотами, которые обладают гепатопроте-
кторным, мембранопротекторным, нейротрансмитерным эффектами
(таурин, лейцин, триптофан), витаминами и минеральными компо-
нентами. Однако имеется существенный пробел в изучении дейст-
вия кормовых добавок на поведение, физическую выносливость
служебных собак, не разработаны схемы их применения с учетом
пород, возраста, пола и использования в розыскной службе [4].

Цель нашего исследования: повысить выносливость служеб-
ных собак путем использования разной схемы введения витамин-
но-минеральной добавки “Биотин”.

Материалы и методы. Исследования проведены на 42 служе-
бных собаках Гродненского областного управления Департамента
охраны МВД РБ. Из них овчарок – 39, ротвейлеров – 2,
питбультерьеров – 1. Средний возраст животных 7±1,2 года.
Физические нагрузки (8 раз в месяц по 2 часа), рацион кормле-
ния (600 г крупы, 1 кг субпродуктов или 400 г мяса говяжьего
II категории, 15 г соли, 300 г овощей). Для профилактики
гиповитаминоза и повышения работоспособности использовали
“Биотин” фирмы DOLFOS следующего состава: Биотин (Н) –
640 мкг, В1 – 10 мкг, В2 – 32,5 мкг, В6 – 20 мкг, В12 –
0,03 мкг, никотиновая кислота (В5) – 368 мкг, пантотеновая
кислота (В3) – 26,7 мкг, фолевая кислота (Вс) – 13,3 мкг,
холин (В4) – 3,5 мг, Сa из ракушек – 275 мг, Fe – 232 мкг,
Zn – 1360 мкг, лизин – 26,8 мг, метионин+цистеин – 8,5 мг,
треонин – 17,8 мг, сухие пивные дрожжи – 1,6 г.

Препарат “Биотин” вводился из расчета 1 таблетка на 10 кг
массы тела 1 раз в сутки в течение 10 дней. Для сравнения
результатов группы формировались с учетом возраста, пола и
массы тела (30-50 кг). Эффективность препарата оценивалась
функциональными методами: скорость прохождения полосы пре-
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пятствия – 150м (мин), пульс (уд./мин), дыхание (мин), АД
(мм рт. ст.), температура тела (оС). Все показатели замеряли до
курса введения “Биотина” и через 24 часа после последнего
применения, т.е. на 11 сутки.

Статистическая обработка и анализ полученных данных прове-
дены с помощью компьютерных программ Statistica 6.0 с примене-
нием метода корреляционного анализа.

Результаты и их обсуждение. По нашим данным до примене-
ния “Биотин” овчарки проходили полосу препятствий в среднем за
0,5 мин., в то время, как питбультерьер и ротвейлер за 1,3 мин.
После применения препарата мы наблюдали повышение выносли-
вости по скорости прохождения полосы препятствий. Так, у овча-
рок данный показатель снизился, т.е. скорость увеличилась на
40%, в то время как у питбультерьера и ротвейлеров скорость
прохождения полосы препятствий увеличилась всего лишь на 18-
20% (табл.).

до применения 
«Биотина»

после применения 
«Биотина»

Овчарки 0,7* 0,5*
Питбультерьер 1,2* 1,0*
Ротвейлеры 1,3* 1,1*

Примечание: * - р ‹ 0,05 – погрешность измерений

Породы
Время, мин.

Таблица 
Время прохождения полосы препятствий различными породами служебных 

собак до и после применения «Биотина» в осенний период

Вывод. Было установлено, что применение “Биотина” способ-
ствовало повышению выносливости, что подтвердилось уменьше-
нием времени, необходимого на преодоление полосы препятствий в
среднем на 20-40%. Более эффективным этот препарат был у
овчарок в осенний период, по сравнению с питбультерьером и
ротвейлерами.

Планируемые разработки явятся рациональной основой для но-
вых подходов к профилактике и лечению метаболических дисбалансов

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



240
Сільськогосподарські науки

и позволят увеличить функциональные возможности организма за
счет воздействия биологически активными веществами на биохимичес-
кие, иммунологические, физиологические процессы и как конечный
результат – выявление резервов, направленных на поддержание
гомеостаза защитных систем здорового животного.
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ТЕХНІЧНІ НАУКИ

УДК 621.787.4.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗУСИЛЛЯ

ПРИ ОБКАТУВАННІ ДЕТАЛЕЙ РОЛИКАМИ
Б.І.Бутаков, доктор технічних наук, професор
В.О.Артюх, інженер
Миколаївський державний аграрний університет

Представлено розроблену методику визначення зусилля об-
катування тороподібними, бочкоподібними та циліндричними ро-
ликами. З метою запобігання перенаклепу і шолушіння металу,
що оброблюється, введено обмеження зусилля обкатування се-
реднім кутом втискання, який не повинен перевищувати 50.

Представлена разработанная методика определения усилия
обкатывания торообразными, бочкообразными и цилиндричес-
кими роликами. С целью предотвращения перенаклепа и шелу-
шения образующегося при обработке металла, введено ограни-
чение усилия обкатывания средним углом вдавливания, который
не должен превышать 50.

Зусилля обкатування в багатосерійному і масовому вироб-
ництві визначається дослідним шляхом на пробній партії деталей.
В умовах одиничного та мілко серійного виробництва, що харак-
терні для заводів сільськогосподарської техніки, знаходять застосу-
вання методи, які дозволяють визначити зусилля обкатування
залежно від геометричних розмірів деталі і ролика, а також меха-
нічних властивостей матеріалу, що обкатується. Ю.Г. Проскуряков
на основі експериментальних досліджень запропонував метод роз-
рахунку зусилля обкатування валів і отворів шариком і роликом з
прямолінійною утворюючою. Зусилля визначається в залежності
від геометричних розмірів ролика і деталі, модуля пружності мате-
ріалу, що обкатується, і максимального тиску в контакті при
обкатуванні.

У рекомендаціях щодо вибору зусилля [1, 2, 3] для випадків
обкатування циліндричними роликами не враховується діаметр ро-
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лика і не розглядається можливість зниження зусилля обкатування
за рахунок зменшення діаметра ролика.

Вимірювання відбитків, що отримані при різних зусиллях втискан-
ня і різних розмірах заготовок і роликів, показали, що форма еліпса,
яка характеризується відношенням ав  (рис.1), наближена до форми
пружної контактної ділянки, розрахованої за відомими формулами
теорії пружності. На рис.1 наведено графік залежності форми відбитку
ав  від співвідношення кривизни заготовки і ролика Ω.
В основу розрахунку зусилля обкатування покладено залеж-

ність, що пов’язує зусилля втискання кулі з діаметром відбитку,
який розраховується за формулою Мейєра.

ϕ== nn
ш

n sinmDmdРш 0 , (1)

де Рш  – сила втискання; 0d  – діаметр відбитка; шD  –
діаметр кулі; ϕ  – кут втискання кулі; m  – коефіцієнт, що
залежить від діаметра кулі і властивостей матеріалу, який оброб-
люється; n – показник, що характеризує схильність матеріалу до
наклепу.

При зміні діаметра кулі, на постійному куті втискання, зусилля
змінюється пропорційно площі F відбитка (закон подібності)

constFPFР шш == . (2)

При різних кутах втискання рівність (2) не дотримується,
тому що питомий тиск залежить від кута втискання кулі.

Так як відбиток ролика на поверхні деталі має форму еліпса
(рис.1), то для порівняння зусилля втискання ролика і кулі умова
подібності рівністю середнього кута втискання матиме вигляд:

( ) ϕ=ϕ+ϕ 2ва , (3)

де ва ϕϕ ,  – кути втискання ролика відповідно у вісевому і
поздовжньому перерізах.

Припустимо, що за умови (3), умови пропорційності площам
відбитків записано з урахуванням (1), буде дорівнювати:
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Рис. 1. Залежність форми відбитку від розмірів деталі і ролика

( ) вasinDmFFРР nn
шшш

224 −− ϕ== , (4)

де а, в – піввісі відбитків відповідно у вісевому і поперечному
перерізах.

Для того, щоб зрозуміти механізм самого процесу обкатуван-
ня поверхні на рис.2 зображено схему послідовного деформування
деталі при обкатуванні роликом з поздовжньою подачею [4].

Рис.2. Схема послідовного деформування поверхні деталі при обкатуванні
роликом з поздовжньою подачею аϕ  – передній кут втискання ролика;
вϕ  – задній кут втискання ролика; АВСС – західна впадина; СD – стабілізація
процесу; GHI – хвиля металу перед роликом; EFG – хвиля металу

за роликом
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При обкатуванні перед роликом виникає хвиля деформованого
металу GHI, а розширення контактної канавки приводить до
збільшення площі контакту, що обумовлює поступове зменшення
глибини канавки при наступних обертах деталі, а на ділянці CD
процес обкатування стабілізується.

На всій довжині обкатування до стабілізації процесу деформу-
вання в точці D здійснюється зміна кутів втискання ролика аϕ .
Після першого оберту вала передній і задній кути втискання в
обох крайніх точках дуги контакту, як бачимо на схемі (див.
рис.2), були рівномірні. По мірі подачі і поглиблення ролика
передній кут втискання аϕ  ролика збільшується, а задній кут
втискання вϕ  зменшується незначно. Це може призвести до
явища перенаклепа. Для того, щоб запобігти цьому, для стальних
деталей обмежується допустимий середній кут втискання 05=ϕ .

Піввісь відбитку ролика на деталі (рис.1) буде дорівнювати:

аp sinrа ϕ= , (5)

де rp – профільний радіус ролика.
Формула (4) перетворена так:

22224 рa
nn

ш r
а
вsinsinDmР ϕϕ= −−

. (6)

Величини постійних m і n, що характеризують властивості
матеріалу, який оброблюється, визначено дослідним шляхом.

Основним елементом режиму, що визначає чистовий ефект
обкатування, є зусилля. При виводі формули (6) автором роботи
[2] застосовано умову подібності, що визначається постійністю
середнього кута втискання (4).

З метою перевірки справедливості цієї умови для значно
видовжених відбитків, коли а >> в здійснено експериментальне
втискання кульок, тороподібних, бочкоподібних і циліндричних ро-
ликів у сталеві зразки з різним зусиллям на пресі Бринеля.

При втисканні циліндричних роликів з метою отримання рівно-
мірної деформації метала по довжині роликів було забезпечено їх
самовстановлення по поверхні зразка.
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Для того, щоб зменшити вплив концентрації напружень біля
кінців циліндричних роликів на величину напружень в середній
частині відбитку, де відбувалося вимірювання його ширини, довжи-
на циліндричних роликів була прийнята рівною ширині зразків і в
декілька разів перевищувала діаметр роликів.

Після втискання роликів розміри відбитків виміряно на інстру-
ментальному мікроскопі с точністю 0,005 мм і розраховано серед-
ній тиск, який для колових відбитків є твердістю за Мейєром.

Залежність середнього тиску на відбитку від середнього кута
втискання, що визначається рівністю (4), апроксимована рівнянням:

2βϕβ ϕγ= ,еНМ . (7)

Прологарифмувавши рівняння регресії, отримаємо:

ϕ+ϕ+ gβegβγg lll 21 . (8)

Увівши позначення ;; egβвHMgy ll 11 ==  ;22 βв = gγa l=1 ,
будемо мати:

ϕ+ϕ+= gввay l211 . (9)

Отримана залежність середнього тиску на відбитку від середнього
кута втискання для сталей різної твердості зображена на рис.3.

Середній тиск тороподібних, бочкоподібних і циліндричних ро-
ликів, що визначено при різних середніх кутах втискання, розрахо-
ваних за формулою (4), відхиляється від твердості за Мейєром не
більше, ніж на 7%. Це дозволяє прийняти при розрахунку зусил-
ля обкатування тороподібними бочкоподібними і циліндричними
роликами в якості умови подібності постійність середнього кута
втискання.

При обкатуванні деталей бочкоподібними роликами малого
діаметра, що дають видовжені відбитки, зусилля і кут аϕ  можуть
бути зменшені, а при відношенні вісей відбитку 250,а/в <  пови-
нні бути зменшені для запобігання шолушінню обкатаної поверхні
в результаті перенаклепу. Початок шолушіння обкатаної поверхні
залежить від механічних властивостей матеріалу, що обкатується,
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форми мікронерівностей, умов змащення і режиму обкатування.
Обмежуючи середній кут втискання ( ) ϕ=ϕ+ϕ 2ва , можна за-
побігти шолушінню при більшому або меншому числі проходів.
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Рис. 3. Залежність середнього тиску на відбитку від середнього кута
втискання:  – відбитки кульок;  – відбитки торо і бочкоподібних

роликів;  – відбитки циліндричних роликів

Підставивши у формулу (4) значення напівосей а і в, записані
з врахуванням малості кутів аϕ  і вϕ  у вигляді виразів:











±

ϕ
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DD
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, (10)

отримаємо:
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дp

вap
nn

ш

DD

rDm
P 22

4 22

1

±

ϕϕϕ
=

−−

. (11)

Визначимо значення кутів аϕ  і вϕ .
Відношення напівосей еліпса відбитку з врахуванням (10)
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Із спільного розв’язку рівнянь (4) і (11) відносно аϕ  і вϕ
маємо:
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З урахуванням цих значень кутів формула (11) набуде вигляду:
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Підставивши у вираз (15) експериментальні значення 32,n =
і 440,m =  кН/мм2, отримаємо при 60=шD  мм для сталі 20:
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Р . (16)

За виведеними залежностями побудовано номограмму, за до-
помогою якої можна визначити зусилля обатування залежно від
геометричних розмірів деталі, що оброблюється і ролика.
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ДІАГНОСТУВАННЯ ТРАКТОРІВ

С.І.Пастушенко, доктор технічних наук, професор
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В.Д.Войтюк, кандидат технічних наук
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Національний аграрний університет

Наведено методологію функціонального діагностування трак-
торів. Технічний стан об’єкта (трактора) оцінюється в процесі ді-
агностування сукупністю якісних і кількісних характеристик його
властивостей, які розглядаються у визначених умовах експлуа-
тації з врахуванням вимог.

Приведена методология функциональной диагностики трак-
торов. Техническое состояние объекта (трактора) оценивается в
процессе диагностики совокупностью качественных и количест-
венных характеристик его свойств, которые рассматриваются в
определенных условиях эксплуатации с учетом требований.

Постановка проблеми. У нормативно-технічній документації
розрізняють наступні види технічного стану: справний, працездат-
ний і ефективне функціювання. Технічний стан об’єкта (трактора)
оцінюється в процесі діагностування сукупністю якісних і кількіс-
них характеристик його властивостей, які розглядаються у визна-
чених умовах експлуатації з врахуванням вимог. У відповідності з
цим технічна документація повинна включати номенклатуру і допу-
стимі значення цих властивостей (рис.1). На кінцевому етапі діаг-
ностування видається заключення про технічний стан об’єкта (його
технічний діагноз).

Постановка завдання. При функціональному діагностуванні ви-
користовуються тільки робочі дії, які потрапляють на об’єкт в
процесі його застосування за призначеням. Експлуатаційні допуски
на параметри, які контролюються, визначають ефективність їх функ-
ціювання. При цьому основними кількісними характеристиками є
допуски ∗∆ y  на рівень настройки і ∗

σ γ
∆ , ∗

ν γ
∆  на точність настройки

за параметром, який контролюється (технологічним, енергетичним,
технічним, техніко-економічним або ергономічним), а також конт-
рольні допуски Y∆ , ΒL , HL , які визначають границі параметра.
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Допуски на параметри ,
які контролюються

Установочні Контрольні

На рівень настройки На точність 
настройки

ДвохстороннєОдностороннє
∗∆y ∗∆

γσ
∗∆

γν ΒL HL Y∆

Рис. 1. Порядок визначення кількісних характеристик допусків
на параметри, які контролюються

Виклад основного матеріалу дослідження. Для безперервно-
го діагностування установочні допуски на настройки за параметром,
який контролюється, визначаються за формулою:

Ηγ ΥΥΔ −=
∗∗ ;

Ηχ ΧΧΔ −=
∗∗

(1)

де НХ , НY  – базові значення вхідного і вихідного параметрів

трактора (рис.2); ∗∗
Υ ,Χ  – максимальне і мінімальне значення

параметрів
За методом функцій випадкових аргументів отримуємо [1]

)vχ(XBXA(X)dXf(X)Υ 21
2

++∫
+∞

∞−
=ϕ= , (2)
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γ

γ

)(γϕ

)(γϕ

Рис.2. Схема до визначення допусків 
∗∆ y , 

∗∆ х
на рівень настройки за параметром

де Υ  – математичне очікування вихідного параметру; ( )XΥ f=
– функція зв’язку; ( )Χϕ  – густина розподілу ймовірностей
аргументу Х; A і B – постійна величина і кутовий коефіцієнт, які

визначені при апроксимації характеристик трактора; Χ
σχ

мν =  –

коефіцієнт варіації вхідного параметра; λ, σΧ  – його середнє
значення, середньоквадратичне відхилення.

Екстремальні значення параметрів знаходять в процесі дослі-
дження функції (1) на екстремум (при 0=Χ/dΥd ):

0212 =++ )νχ(ΧΒΑ . (3)
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Корінь рівняння 
0212

2
≥

+

−
=

)νχΒ(

ΑΧ
, так як кутовий коефі-

цієнт В має негативне значення. Оскільки 02
22

pВΧ/dΥd = ,
функція (2) має максимум:

)νχ(ΧΒΧΑΥ 21
22

+
∗

+
∗

= .  (4)

Установочні допуски на рівень настройки за параметром (1)
визначають оптимальний рівень навантаження і використання трак-
тора і э основними при оцінці параметрів, які контролюються в
експлуатаційних умовах. Установочні допуски на точність настройки

∗

γσ
Δ , 

∗

γν
Δ  за параметром являють собою алгебраїчну різницю

між базовими γнσ , γнν  значеннями середньоквадратичного від-
хилення і коефіцієнта варіації параметра, який контролюється:

γнσγσγσ
Δ −∗=∗

,

γнνγνγν
Δ −∗=∗

,

(5)

де 00 == γн,νγнσ  – базові значення міри розсіювання вихід-
ного параметру, які можуть бути використані при оцінці функцію-
вання систем контролю.

Контрольні допуски ΥΔ  (двосторонній) і нВ L ,L  (односто-
ронні) (рис.3) представляють собою граничні межі (або толерантні
межі) [2]:
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,γκσΑΥΒΥΥΔ ≤−=

,ΔΥL γΒ
∗∗∗ += (6)

,ΔΥL γн
∗∗∗ −=

де ΒΥ  і ΑΥ – верхня і нижня границі поля допуску; ∗
ΒL  і ∗

нL
– верхня і нижня граничні межі односторонніх допусків; ∗

Υ  –

екстремальне значення параметра (4); ∗
γΔ  – екстремальне значен-

ня установочного допуску на рівень настройки за вихідним параме-
тром (1); k – коефіцієнт видалення граничних меж.

Додатковими кількісними характеристиками при оцінці ефекти-

вності функціювання тракторів можуть бути ймовірності ∗
qΡ  і ∗

ΔΡ
збереження поля допуску (двостороннього або одностороннього) у
виразі (6).

0
y

)(γϕ

a)

a b

γσγγ kb +=

γ

аγ

аγ

qaΡ
qbΡ

)(γϕ

ΗΥ

Υ∆− Υ∆+

-k γσ γσ+k

 )(γϕ

б)

b

γ

qbΡ

)(γϕ

γγ ∆+=ΒL

γ
∆

minγ ΗΥ вγ maxγ

Рис.3. Схеми визначення двостороннього (а) та одностороннього (б)
допусків на параметри трактора.
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При цьому процесі функціонального діагностування можна
використовувати також індивідуальні ∗

ιΚ  і загальні ∗
0Κ  індекси:

Ηι /ΥΥΚ
∗∗ = , (7)

де n – число індексів, які мають однакову вагомість (або значи-
мість). У відповідності з цими висновками можна розрахувати

оптимальні односторонні допуски ∗
yΔ , ∗

γσ
Δ , ∗

γν
Δ  і характеристики

енергетичних параметрів трактора ∗
qΡ  і ∗

ΔΡ  при фіксованих зна-

ченнях коефіцієнта варіації зовнішнього навантаження мν .
Висновок. Розраховані допуски на енергетичні параметри тра-

ктора дозволяють підвищити ефективність його експлуатації і мо-
жуть бути використані при функціональному діагностуванні його
технічного стану.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ

ЕЛЕМЕНТІВ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ В ОБЛАСТІ
ОБМЕЖЕНИХ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ

М.О.Веремієнко, кандидат технічних наук, доцент
О.А.Мірошниченко, кандидат технічних наук, доцент,
О.В.Цепуріт, здобувач
Миколаївський державний аграрний університет

У статті розглянуто питання дослідження міцності сталевих сте-
ржнів в області обмежених пластичних деформацій при повтор-
но-змінному навантаженні різними комбінаціями поздовжньої сили
та згинального моменту.

В статье рассмотрен вопрос исследования прочности сталь-
ных стержней в области ограниченных пластических деформаций
при повторно-переменном нагружении различными комбинация-
ми продольной силы и изгибаюшего момента.

Для перевірки та удосконалення методики розрахунку міцності
стержневих елементів металевих конструкцій при повторно-змінних
навантажуваннях в області обмежених пластичних деформацій з ура-
хуванням деформованої схеми виконано експериментальні дослідження
дійсної роботи стержнів за межею пружності з метою з’ясування
можливості підвищення навантажень, які сприймаються, і зниження
витрати сталі при використанні методики, яка пропонується.

Предметом дослідження є напружено-деформований (з ураху-
ванням залишкових напружень) стан перерізів стержневих елемен-
тів в області обмежених пластичних деформацій, а також міцність
стержневих елементів при складному опорі та повторно-змінних
навантаженнях з урахуванням деформованої схеми.

При вивченні та аналізі предмета дослідження розглядались
можливі види напружено-деформованого стану моно- та бісталевих
перерізів при навантаженні різними комбінаціями зовнішніх зусиль,
в тому числі комбінаціями згинального момента та зосередженої
сили. В процесі дослідження здійснювався розв’язок прямої та
оберненої задач. Обернена задача розв’язується за допомогою
вибору відповідного випадку напружено-деформованого стану зале-
жно від текучості або пружної роботи окремих елементів перерізів
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та використання метода поновлення обмежених пластичних дефор-
мацій. Розв’язок прямої задачі потребує організації ітераційного
процесу з використанням метода поновлення обмежених пластич-
них деформацій на кожному кроці для знаходження напружено-
деформованого стану перерізів стержнів з урахуванням залишкових
напружень.

З урахуванням теореми про пружній характер розвантаження
розглянуто характерні випадки залишкового напружено-деформова-
ного стану перерізу при дії різних комбінацій зовнішніх зусиль та
наступному розвантаженні.

Для дослідження міцності стержневих елементів використову-
валась методика врахування фізичної та геометричної нелінійності
та побудова матриць жорсткості моно- і бісталевих стержнів з
використанням метода змінних параметрів, а також методи апрок-
симації при знаходженні аналітичних залежностей, які характеризу-
ють величину прогинів відповідно до точки прикладення
зосередженої сили. При знаходженні залишкових прогинів у
стержні після розвантаження використовувались значення прогинів,
які було обчислено за припущенням досягнення у найбільш наван-
таженому перерізі стержня граничної пластичної деформації limip,ε ,
а також відомі формули знаходження прогинів при пружній роботі,
які використано за припущенням необмежено пружної роботи ма-
теріалу.

Практична методика розрахунку міцності моно- та бісталевих
стержнів реалізує принцип зберігання традиційного виду розрахун-
кових формул пружної стадії роботи з доповненням системою
корегування розрахункових коефіцієнтів при взаємодії різних ком-
бінацій згинального моменту та поздовжнього зусилля. Здійсню-
ється також перевірка умовних напружень у певних точках моно
та бісталевих перерізів, що забезпечує побудування точних кривих
взаємодії. Розрахунок міцності стержневих елементів конструкцій
при роботі в області обмежених пластичних деформацій потребує
розв’язку питання про пристосування перерізів до навантаження
різними комбінаціями згинального моменту та поздовжньої сили.
Границі змінення зовнішніх зусиль, до яких пристосується най-
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більш навантажений переріз, при повторному прикладенні зусиль
можуть бути знайденими за умовою, що деформації у перерізі не
перевищують граничних. За обмеження величини граничної плас-
тичної деформації на першому етапі навантаження прийнято зна-
чення 0020,ε ip, =lim  за наступними твердженнями: пластичні
складові деформації не більше 0,002 не впливають помітно на
ударну в’язкість та не погіршують властивості тривкості сталі;
незначна величина пластичної складової деформації ,limipε  забезпе-
чує можливість пристосування конструкцій при рухомих та змінних
навантаженнях, величина пластичної складової деформації 0,002
дає підвищення тривалої тримкості, яке наближається до підвищен-
ня при пластичному шарнирі.

Область взаємодії поздовжньої сили N  та згинального моме-
нту M , які забезпечують пристосування переріза, відображаються
нерівностями ГР

R
ГР

S
ГР MM, NNN ≤≤≤≤ 0 , де R

ГР
S
ГР N ,N  – гра-

нична стискувальна та гранична розтягувальна поздовжні сили,

ГРM  – граничний згинальний момент.
Як найбільш типовий розглядався випадок, коли на першому

етапі навантаження задана величина пластичної деформації досяга-
ється у верхніх волокнах найбільш навантаженого перерізу і викли-
кана дією стискуючої поздовжньої сили та зосередженою силою.
При розрахунку для першого етапу навантаження значення гранич-
них стискувальної та розтягувальної сил знаходились безпосердньо
за заданими площами верхньої полки, стінки та нижньої полки,
розрахунковий опором матеріалу полок та стінки перерізу, при
цьому розглядались окремо як сталеві, так і бісталеві перерізи.
Значення граничного моменту ГРM  на першому етапі навантаження
знаходиться відповідно до методики, що викладена в роботі [1],
тобто визначається за епюрою напружено-деформованого стану пе-
рерізу з урахуванням можливих випадків перевищення меж пруж-
ності у різних точках перерізу. На відміну від області взаємодії, яка
забезпечує пружну роботу і має лінійний вигляд, область взаємодії
за припущенням досягнення граничної пластичної деформації має
криволінійні межі та поширюється відповідно до збільшення допус-
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тимого граничного моменту. Значення ГРM  визначались за епюра-
ми напружено-деформованого стану, які будувались для значень
поздовжньої сили N , де 9020100 ,; ; ,; ,; N/NГР ±±±= K . При
прикладенні на другому етапі навантаження заданої стискуючої (роз-
тягуючої) поздовжньої сили 2N  та згинального моменту 2M  для
пристосування перерізу необхідно, щоб, відповідно до статичної тео-
реми про пристосування, сумарні напруження у волокнах перерізу не
перевищували різниці між розрахунковим опором та залишковими
напруженнями, тому для визначення значень граничних зовнішніх
зусиль попередньо було побудовано епюри залишкових напружень
згідно з методикою, що викладена в роботі [2].

Оскільки у залишковій епюрі максимальні значення напружень
досягаються у точках перегину, при прикладенні повторних зусиль
напруження у цих точках можуть перевищувати границю теку-
чості, отже перевірці на виконання умов статичної теореми про
пристосування підлягають верхні та нижні волокна перерізу , а
також точки 1X  і 2X . Згідно з цим, для визначення граничних
значень згинального моменту та поздовжньої сили на другому
етапі навантаження використовується ітераційний алгоритм, який
послідовно застосовується для значень поздовжньої сили

90201002 ,;,;,;/NN ГР" ±±±= L , де 2ГРN  – гранична поздовж-
ня сила, яка може бути прикладеною на другому етапі навантажен-
ня без порушення умов пристосування перерізу. Значення 2ГРN
знаходилось для величини згинального моменту 02 =М  окремо
для стискуючої та розтягувальної граничної сили у випадку одно-
сторонньої текучості на першому етапі навантаження та у випадку
двосторонньої текучості на першому етапі навантаження. Максима-
льне значення граничного згинального моменту, до якого присто-
сується переріз при заданому значенні поздовжньої сили,
знаходилось за ітераційним алгоритмом.

Результатом використання цієї методики є встановлення об-
ласті взаємодії згинального моменту та поздовжньої сили, які
забезпечують пристосування перерізу на другому етапі навантажен-
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ня. Викладена методика побудування епюр напружено-деформова-
ного стану перерізів використовувалась для дослідження пристосу-
вання перерізів на наступних циклах навантаження
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УДК 631.132
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ

ВІДОКРЕМЛЕННЯ КАЧАНІВ
О.В.Бондаренко, кандидат технічних наук, доцент
О.І.Ракул, магістрант
Миколаївський державний аграрний університет

Розглядаються сили, що діють на качан при ударі о стриперну
пластину, виведено формули, складено програму розрахунку сил,
що діють на качан.

Рассматриваются силы, действующие на початок при ударе о
стрипперную пластину, выведены формулы, составлена програ-
мма расчета сил, действующих на початок.

Постановка проблеми. Кукурудза є однією з найбільш цінних
культур, поживність 100 грамів зерна якої на 20-25 ккал більше,
ніж у пшениці. Тому актуальними є дослідження спрямовані на
вирішення проблеми недосконалості технології відокремлення кача-
нів від листостеблової маси.

Створення сучасних високопродуктивних кукурудзозбиральних
машин неможливе без всебічного вивчення процесу відокремлення
качана. І якщо процес відриву без защемлення качана між поверх-
нями достатньо досліджено, то процес відриву, пов’язаного з
ударом, не знайшов відображення в опублікованих теоретичних
дослідженнях.

Мета статті. Дану статтю присвячено дослідженню процесу
відокремлення качана при ударі о стриперну пластину.

Викладення основного матеріалу. На рис.1 представлено схему
сил, що діють на качан при його русі на передатній ділянці.

Енергія, коли перша переходить у другу

22
20sin nrω

g
GαnGr = , звідки 0sin2 α

nr
gω = , (1)

де nr  – довжина качана з плодоніжкою або відстань від центра
маси до точки В;
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0a  – кут відхилення плодоніжки від вертикалі;
g – прискорення сили ваги.
За принципом Д’Аленбера умова рівноваги качана буде:

0=+++ тФnФGQ , (2)

де Q  – реакція натягу плодоніжки;

G  – сила ваги качана;

тФ,nФ  – нормальна й дотична сили інерції.

Проектуючи сили на напрямок Q  одержимо:

0sin2
0sin αGnrω

g
GαGnФQ +=+= . (3)

Поставимо значення ω  у формулу (4), тоді

0sin3 αGQ = , а GQ 3max = , при 20 πα = . (4)

З рівняння (4) ясно, що при русі качана на ділянці S до його
контакту з робочою зоною стриперної пластини зусилля, що вини-
кають в плодоніжці, недостатні для його відриву, оскільки вага

качана більш ніж в 8,25 раза менше зусилля розриву розР

плодоніжки.
Якщо довжина S і маса качана виявляться такими, що качан

встигне зайняти горизонтальне положення, а кут нахилу стриперної

пластини 0α  щодо горизонталі буде 2π , то відбудеться центра-
льний удар качана о стриперну пластину.

Перед ударом лінійна відносна швидкість центра мас качана

rV  дорівнює

0sin20sin2 αngrnrα
n

g
nωrrV

r
=⋅== . (5)
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Рис.1. Схема дії сил на качан при його русі на передатній ділянці
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Рис. 2. Схема дії сил при центральному ударі качана
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Її максимальне значення буде при 20 πα =

ngrrV 2max = . (6)

Абсолютна швидкість качана перед ударом:

ngrпрVrVпрVaV 2max +=+= . (7)

Кількість руху качана до удару й після нього виразимо через

модулі векторів кількостей руху 1К  та 2К  (рис.2)






 +== ngraV

g
G

aV
g
GК 21 , 02 ϕ= sinпрV

g
GK , (8)

де 0ϕ – кут повороту плодоніжки в момент удару.
Згідно з теорією про зміну кількості руху

удtцQTGуд.цРКК ⋅





 +++=− 21 , (9)

де удt  – час удару качана.
Проектуючи цю векторну рівність на вісі X і Y, одержимо

систему двох рівнянь з двома невідомими

0
1 ϕ+−= cosцQуд.цР
удt

К
; (10)

0
2 ϕ++−= sinQTG
удt

К
, (11)

де Т  – сила тертя ( зудРТ f⋅=  ), а зf  – коефіцієнт тертя
ковзання качана по поверхні пластини.
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Вирішуючи ці рівняння, знаходимо силу натягу плодоніжки
при центральному ударі:

( )

00

12
1

ϕ+ϕ

+−

=
cosfsin

f

з

GзКК
удt

цQ . (12)

З рівняння (10) визначимо ударну силу при центральному
ударі:

удt

К
цQуд.цР 1

0 +ϕ= cos . (13)

Якщо качан не зайняв до удару вертикального положення, то
його удар по стриперній пластині буде косим з поворотом навколо

точки А (рис.3) і зі швидкістю rV .

 

G
wО

О1

О

w
А

3

В

Тh2h1
удР

h

Рис. 3. Схема дії сил при косому ударі качана
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Момент кількості руху щодо крапки А дорівнює

10 hαпрVrV
g
G

aL ⋅





 += sin , (14)

де 1h – відстань між точкою А и центром маси качана.
Згідно з теорією про зміну моменту кількості руху:

( )∑= Fmdt
adL

 одержимо

32
0

1 GhhkQdt

αsinпрVrVd
hg

G
+−=






 +

, (15)

де 2h  – відстань між вектором сили тертя Т и віссю качана;

3h  – відстань між вектором G  і проекцією точки А на
горизонтальній площині.

Через малість часу удару удt  похідну можна замінити відно-
шенням приросту, тобто

Δt

αпрVrVΔ

dt

αпрVrVd 





 +

=






 + 00 sinsin

. (16)

При   цьому   





 +−=






 + 00 αпрVrVαпрVrVΔ sinsin ,

тому що в першій фазі удару проекція абсолютної швидкості

убуває за час удt  до нуля. Тоді удtΔt =  та рівняння (16)
прийме вид:

32
0

1 GhhkQ
удt

αпрVrV
h

g
G

+−=






 +

−
sin

, (17)
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з якого одержимо вираз для визначення зусилля натягу плодоніж-

ки при косому ударі kQ

2

3
0

1

h

Gh
удt

αпрVrV
h

g
G

цQ

+






 +

=

sin

. (18)

Згідно з теорією про зміну кількості руху в проекції на

напрямок удР  маємо:

удtαGудРαпрVrV
g
G

⋅





 −=






 + 00 cossin ,

звідки одержуємо формулу для визначення сили удару уд.кР

0
0

αG
удgt

αпрVrVG

удР cos
sin

+






 +

= . (19)

Сам по собі удар у процесі відділення качана явище негативне
тому, що може призвести до його травмування. Однак він пов’я-
заний з одночасним натягом плодоніжки Q, а умова відриву

качана передбачає разРQ ≥ .
Вирішуючи рівняння (18) – (19), для середніх значень ваги

качана, коефіцієнта тертя і часу удару одержимо, що сила натягу

плодоніжки при косому ударі кQ  вдвічі більше цQ , а сила при

центральному ударі уд.цР  вдвічі більше сили при косому ударі

уд.кР :
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разРцQкQ ≥≈ 2 ; уд.цРуд.кР ≈ . (20)

Висновки. Виходячи з (20), необхідно віддати перевагу косо-
му удару, з погляду зменшення пошкодження качанів від удару,

тому що за великого значення удР  сила тертя Т також збільшу-
ється.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНІЙ РОЗМІРНІЙ ОБРОБЦІ ДЕТАЛІ
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С.Л.Сафронов, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Розглянуто можливості застосування методу електрохімічної
розмірної обробки при ремонті і відновленні деталей. Виявлено
особливості формування оброблюваної поверхні. Запропоновано
методику розрахунку технологічних параметрів процесу.

Рассмотрены возможности применения метода электрохими-
ческой размерной обработки при ремонте и восстановлении де-
талей. Выявлены особенности формирования обрабатываемой по-
верхности. Предложена методика расчета технологических па-
раметров процесса.

Одним з найбільш перспективних процесів у машинобудуванні
є розмірна електрохімічна обробка, яка застосовується при вигото-
вленні деталей з матеріалів, які важко обробляти і, особливо,
деталей складної геометричної форми. На наш погляд, не менш
ефективним є використання ЕХРО також і в ремонтному вироб-
ництві при відновленні геометрії і розмірів базових деталей, а
також деталей складної форми, після нанесення компенсуючих
металевих покрить.

Точність обробки залежить від ряду технологічних і фізико-
хімічних параметрів процесу, що визначають умови формування
поверхні деталі.

При проходженні електричного струму через деталь-електро-
лит-інструмент поверхня анода-деталі розчиняється і приймає нову
геометричну форму.

Для пояснення механізму формування отримуваної поверхні
розглянемо схему (рис.1). У даному випадку формується поверхня
плавного криволінійного профілю.

У перший момент зніматиметься шар металу (заштрихований
прямокутник АА1В1В), паралельний робочій поверхні інструменту.
Потім шлях струму від інструменту до ділянки А1В1 зросте і,
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отже, зросте опір електроліту. Струм розподілиться таким чином,
що його велика частина піде до ділянок АА1 і ВВ1, метал на цих
ділянках розчинятиметься інтенсивніше, ніж на ділянці А1В1, в
результаті утворюватимуться ділянки з криволінійною поверхнею
СА1 і В1Д.

Рис. 1. Схема формування поверхні анод-деталі в процесі ЕХРО

Характер цих кривих визначається умовою: довжина шляху
електричного струму до ділянок СА1 і В1Д повинна бути такою
ж, як і до ділянки А1В1.

Насправді процес розчинення металу по всьому контуру йде
одночасно, тому інтенсивніше розчиняються ділянки, що розташо-
вані найближче до робочої поверхні інструменту, і менш інтенсивно
розчиняються ділянки, які більш віддалені від неї.

У процесі розчинення металу повинна утворитися така поверх-
ня, щоб опір електричному струму був однаковим.

Отримувана форма поверхні залежить від характеру електрич-
ного поля в електроліті, яке визначається профілем інструменту,
розсіючою здатністю електроліту і величиною зазору між виробом
і інструментом.
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Однією з важливих характеристик будь-якої електрохімічної
системи є параметри масопереносу, які регламентують основне
рівняння процесу. Для визначення залежності об’єму розчиненого
металу від часу протікання процесу розглянемо схему, представле-
ну на рис.2.

У даному випадку дві металеві пластини розташовані паралель-
но. Між пластинами, до яких підведено постійний електричний
струм, протікає робочий електроліт шаром, що дорівнює між-
електродному зазору.

Рис. 2. Схема протікання процесу при накладенні електричного поля

Відстань між пластинами достатньо мала у порівнянні з їх
лінійними розмірами, тому (без урахування спотворення електрич-
ного поля у країв пластин) можна рахувати електричне поле між
пластинами однорідним. При проходженні електричного струму
через електроліт пластина, що є анодом, розчинятиметься. Оскіль-
ки електричне поле між пластинами однорідне, розчинення анода за
часом відбуватиметься паралельними шарами. Кількість розчинено-
го металу виражається:
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tICQ ⋅⋅= 1 . (1)

У міру розчинення анода відстань між анодом і катодом l
збільшується, а значить, збільшуватиметься опір електроліту.
Оскільки при обробці напруга електричного струму, що підводить-
ся, постійна, то сила електричного струму зменшуватиметься, і
процес розчинення анода сповільнюватиметься.

Потрібно знайти час розчинення анода на задану величину.
Виділимо елементарно малий майданчик dS і розглянемо розчинен-
ня анода на цьому майданчику.

Кількість розчиненого металу dQ на елементарно малому
майданчику dS за елементарно малий проміжок часу dt згідно з
формулою (1) буде:

dtICdQ ⋅⋅= 1 (2)

Виразимо кількість розчиненого металу dQ через розміри
елементарно малого об’єму і питому вагу γ , тоді:

dtICddS ⋅⋅=⋅⋅γ 1l (3)

Як вже було сказано вище, сила струму I  – величина змінна і
є функцією відстані l . Знайдемо значення функції: ( )lII = . Згід-
но з законом Ома RUI = , у свою чергу dSpR ⋅= l , отже

ldSpUI ⋅⋅= . (4)

Підставимо знайдене значення I  в рівняння (3):

ll dtdSpUCddSδ ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅ 1 .

У остаточному вигляді маємо:

ll dtdSpUCddS ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅δ 1 . (5)

Рівняння (5) – основне диференціальне рівняння процесу.
Межі інтеграції рівняння визначаються з початкових умов.

На початку процесу відстань між пластинами була a=l , час
зняття металу був 0=t ; в кінці процесу повинен бути знятий
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шар металу товщиною h , отже, відстань між пластинами зростає і
стає ha +=l , процес триває протягом часу t .

Підставивши межі інтеграції по товщині від a  до ha +  і за
часом процесу від 0  до t , проінтегруємо, і після скорочення і
перетворення отримаємо:

022 1
2 =⋅⋅⋅⋅−+ δtpUCahh , (6)

що і характеризує залежність між товщиною шару розчиненого
металу і часом процесу розчинення.

Для ефективного впровадження ЕХРО в технологічні процеси
ремонтно-відновлювального виробництва і створення спеціалізова-
ного технологічного оснащення для обробки широкої номенклатури
зношених деталей необхідною умовою є оцінка ступеню та якості
обробітки різних матеріалів за цим методом.

Якість оброблення при виготовленні деталей є важливою тех-
нічною характеристикою матеріалу, яка визначається комплексом
його механо-фізико-хімічних властивостей і оцінюється [1] продук-
тивністю процесу, його енергоємністю, якістю обробленої поверхні,
тобто її рельєфом, а також комплексними властивостями матеріалів
в поверхневому шарі і сукупністю експлуатаційних показників об-
робленої деталі: втомною міцністю, зносостійкістю, корозійною
стійкістю тощо.

У ремонтно-відновлювальних технологіях (при ЕХРО зноше-
них деталей) можуть бути використані основні аналітичні залеж-
ності машинобудівних технологій з урахуванням поправок, що
враховують фактичний стан оброблюваних деталей.

Ефективність процесу оцінюється певними показниками, най-
важливішими з яких є електрохімічний еквівалент оброблюваного
матеріалу, вихід по струму, продуктивність, об’ємна продуктивність
і швидкість розчинення. Продуктивність ЕХРО

FtmmM −= 0 , (7)

де , mm0  – маса зразка відповідно до і після ЕХРО, г;
F  – оброблена площа, см2;
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t  – тривалість оброблення, хв.
Об’ємна продуктивність

iMMv γ= 1000 , (8)

де γ  – щільність матеріалу, г/см3;
i  – щільність струму, А/см2.
Знаючи продуктивність, можна розрахувати значення виходу

по струму

ε=η iM60 , (9)

і швидкість подачі електроду-інструменту:

γ=υ Mp 10 . (10)

Енергоємність процесу ЕХРО

MUiЭ 60= , (11)

де U  – технологічна напруга, В.
Зі всієї сукупності похибок найбільш важливою для оброблю-

ваних матеріалів і сплавів методом ЕХРО є її шорсткість, для
якої характерна відсутність спрямованості слідів обробленяя. Унас-
лідок нерегулярного характеру інтерференційної картини після
ЕХРО і відсутності спрямованості слідів оброблення шорсткість
може вимірюватися щуповими приладами, зокрема профілографом-
профілометром.

У певних умовах процесу ЕХРО властиве довірення на обро-
бленій поверхні специфічних дефектів типу струмування, пітінгів
тощо, які можна назвати макрогеометричними дефектами. Вигляд і
закономірності їх виникнення при ЭХРО значною мірою залежать
від властивостей оброблюваного матеріалу.

На підставі сказаного можна зробити висновок, який буде
враховуватися при розробці оснащення, про те, що процесу
ЕХРО властиві наступні особливості:

• можливість видаляти припуск одночасно по всій оброблюва-
ній поверхні;
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• можливість проводити оброблення, як з постійною, так і
змінною швидкістю.
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Викладено короткий аналіз існуючих водопідйомників, які
використовуються в сільському господарстві, і на прикладі робо-
ти створеної системи гравітаційного водопідйомника досліджено
можливість процесу підвищення існуючого напору за допомогою
сил гравітації.

Изложен краткий анализ существующих водоподъемников, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, и на примере работы создан-
ной системы гравитационного водоподъемника исследована во-
зможность выполнения процесса повышения располагаемого на-
пора с помощью сил гравитации.

Розширення способів і методів водопостачання висуває все
більш високі вимоги до надійності і екологічної чистоти створюва-
ного тиску у водопровідній мережі для споживачів води всіх
рівнів. При цьому переважна кількість існуючих проектів і техніч-
них рішень механізації підйому води для водопостачання у водопі-
дйомниках передбачає використання енергетичних потужностей.

Задачею статті є розгляд енергетичного забезпечення процесів
підвищення напору у водопідйомнику для систем водоподачі за
допомогою гравітації у вигляді ваги стовпа рідини напору. У
дослідженнях використано сукупність дії трьох законів: основного
закону гідростатики, закону з газодинаміки Бойля-Маріотта і за-
кону сполучених посудин. Результати досліджень позитивні і вель-
ми перспективні для апробації отримання високих напорів як
дешевих джерел екологічно чистої енергії (електрика).

Для сільськогосподарського водопостачання це виконується за
допомогою відповідних засобів механізації підйому води [1, 2, 3].
Так, у водоструминних установках і струменевих апаратах застосо-
вують відцентрові насоси; у ерліфтах, де використовується різниця
густини води і водо-повітряної суміші, відповідно потужність комп-
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ресора; у стрічкових і шнурових водопідйомниках – електродвигу-
ни для швидкого переміщення стрічки або шнура; у гідравлічних
таранах за рахунок енергії гідравлічного удару та інші.

Аналіз останніх досягнень у вказаній області показує, що
перераховані і інші технічні рішення для підйому води у водопідйо-
мниках, як правило, мають низькі ККД і при експлуатації не
завжди технологічні при рішенні питань підвищення напору у
водопровідній мережі [2] і утримання його на необхідному для
споживача рівні.

Взаємодія вказаних трьох законів дозволяє при використанні
одного джерела напору (Нвизн), який маємо, забезпечити отри-
мання необхідних умов для багаторазового підйому конкретного
об’єму води на задану для споживача висоту. У цьому плані
представляється цікавим дослідження відносно нескладної моделі
[4], яка дозволяє в першому наближенні оцінити взаємозв’язок
вказаних явищ і умов. Для цього розглядається подача води по
трубопроводу з нижньої транзитної місткості у розміщену вище,
що знаходиться на відносній висоті Нвизн, яка долається гідроста-
тичним тиском Р = Нвизн.

Оскільки стислість води підкоряється закону Гука, отже, тиск
Р, що витрачається на просування води в трубі, можна розглядати
як послідовну статичну його дію на безліч перетинів елементарної
товщини δ∆  потоку в трубі з заміною місця його прикладання в
центрі перетинів у вигляді зосередженої сили [3]. Тобто досліджу-
ється випадок циліндричного вигину вхідного тонкого елементу
стовпа води в трубі Т як пластини під впливом тиску ( )t xP , . При

цьому в початковій стадії величина ( )t xP ,  змінюється в часі t за

лінійним законом, тобто ( ) ( ) 00 0 tt  tPP xt x <<=, , де – швидкість

зростання величини тиску hНвизн γ= ; γ  – питома об’ємна вага
води напору, що маємо. Оскільки нас цікавить період часу протя-
гом якого максимальне прогинання ( )t xW ,  матиме значення 0t ,
тобто відстань зіткнення з наступним шаром, то можна обмежити-
ся стадією навантаження 00 tt << .
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Рис.1. Схема гравітаційного водопідйомника

В зв’язку з цим заслуговує особливої уваги спосіб необхідно-
го підвищення для водопровідної розподільної мережі напору (Н)
шляхом прямого багаторазового використання сил гравітації у
вигляді ваги стовпа води від природного або штучного напору, що
мається (Нвизн). При цьому природний визначений тиск може
бути одержаний в результаті перепадів висоти стовпа води у
водопадах, річках, при витоку надлишку води із ставів і водосхо-
вищ, а штучний тиск, від будь-якої водопровідної мережі, в якій
його не вистачає для задоволення вимог споживача.

Також теоретичним обґрунтуванням можливості застосування
даного нетрадиційного способу підвищення напору у водопідйомни-
ках є використання в сукупності в одному процесі основного
закону гідростатики hPPA γ+= 0 , закону Бойля-Маріотта з газо-
динаміки constPV =  і закону сполучених посудин з рідиною.
Саме застосування в сукупності цих трьох законів зумовило отри-
мання позитивного результату в експериментальних дослідженнях
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процесу підвищення напору з використанням гравітаційної сили у
вигляді ваги стовпа води при напорі, що мається (Нвизн).

Дослідження були виконані з ініціативної тематики на кафедрі
механізації і електрифікації СГВ факультету механізації сільського
господарства МДАУ за період 2004-2006 рр. на експерименталь-
ній установці “Система гравітаційного водопідйомника”, до складу
якої входить: бак, що має визначений напір – Нвизн; базові
місткості – О1 і О2 (компресор); транзитні місткості – 1, 2, 3,
4…n; магістраль стислого повітря – М; напірні трубопроводи –
Т; крани для води і стислого повітря К01…К0n, Кн, Кв1 і Кв2,
Кс1; клапани герметизації і розгерметизації – В; джерело визна-
ченого напору.

При проведенні експериментальних досліджень на установці
виконувалися конкретні операції в наступному порядку. Спочатку
через кран К1 заповнювали водою транзитну місткість 1 і герме-
тизували її за допомогою клапана В1. Одночасно з цим базову
місткість (наприклад О1) герметизували і заповнювали водою че-
рез кран Кн1, створюючи при цьому в ній тиск стислого повітря

hPP атмo γ+= , де γ  – питома об’ємна вага води, а h – висота
стовпа води визначеного напору – Н. Потім крізь кв1 стисле
повітря з місткості О1 поступає в магістраль М і далі через
клапан ко1 в транзитну ємність 1, з якої вода витіснялася стислим
повітрям по трубопроводу Т в транзитну ємність 2 і заповнювала
її, а далі відбувалося повторення циклу витиснення води для
місткості транзитної 2, тобто після її заповнення водою вона
також герметизувалася тільки вже за допомогою клапана В2.

Процес заповнення і витиснення води з наступних за рахун-
ком транзитних місткостей здійснювався аналогічно. При цьому
кожна транзитна місткість системи гравітаційного водопідйомника,
починаючи з 2-ої, забезпечувала на конкретному рівні її підйому
величину напору води hH γ= .

З метою забезпечення постійності і безперервності подачі стис-
лого повітря в магістраль М системи гравітаційного водопідйомни-
ка передбачалося послідовне і синхронне включення двох базових
місткостей О1 і О2, а також двох перших транзитних місткостей 1.
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Для проведення експериментальних досліджень були прийняті об’-
єми транзитних місткостей рівних 1 дм3, розташованих по висоті
на величину Нвизн = 0,5 м, а вибір об’ємів для базових місткос-
тей прийнятий з умов надійного забезпечення стислим повітрям
системи для проведення експерементальних досліджень (з ураху-
ванням закону Бойля-Маріотта constPV = ). При проведенні на
установці експериментів досліджувався вплив зміни швидкості руху
води в трубопроводі між транзитними місткостями на величину
витрати Q. Встановлено, що оптимальній витраті води в трубопро-

воді відповідає швидкість її ∑
=

n

i
ih

1
 руху 2,2 м/с, а час подачі

початкового об’єму води на максимальну висоту даної системи
дорівнює 31 сек. Дослідження показали, що з урахуванням всіх
місцевих втрат системи і втрат по довжині трубопроводу hе
коефіцієнт корисної дії системи гравітаційного водопідйомника оріє-
нтовно виявився рівним 98,5%.

Висновки.
Результати проведених досліджень показали, що процес бага-

торазового напору можна реалізувати не тільки у водопідйомниках
з метою водопостачання, але, на наш погляд, ще перспективніше
його використовувати для отримання джерел дешевої екологічно
чистої енергії шляхом створення високонапірних гідроелектростан-
цій широкого діапазону потужностей і типажу установок подібно
розглянутій.

Також установки можуть знайти широке застосування в сіль-
ському господарстві, що має величезну територію для свого розмі-
щення і, як ніяка інша галузь, потребує автономного самостійного
енергетичного забезпечення. Зрозуміло, що впровадження устано-
вок такого типу вимагає повної автоматизації управління процесом
підвищення гравітаційного напору, що виключає присутність люди-
ни. Проте, сучасні досягнення науки і техніки, поза сумнівом,
дозволяють створювати оснащені на високому технічному рівні
системи управління, зокрема, і для розглянутої системи гравітацій-
ного водопідйомника. А це в свою чергу дає можливість багато
разів використовувати один і той же перепад напору в одному і
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тому ж місці потоку будь-якої річки (або стоку води). Тобто в
сучасних ГЕС працює визначений перепад (як напір) тільки один
раз, а в гравітаційному водопідйомнику цей напір застосовується
багато разів, збільшуючи тим самим його величину в стільки ж
разів.
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УДК 631.362.3:635.4
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
НАСІННЯ ГАРБУЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВАМИ

РІЗНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
П.М.Домчук, асистент
Миколаївський державний аграрний університет

Проведено аналіз виділення насіння гарбузових культур під-
приємствами різних форм власності. Зроблено основні висновки
щодо доцільності використання спеціалізованих ліній та устано-
вок для отримання насіння.

Проведен анализ измельчения семян тыквенных культур пред-
приятиями разных форм собственности. Сделаны основные вы-
воды о целесообразности использования специализированных
линий и установок для получения семян.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку овочівницт-
ва та баштанництва важливу роль відіграє забезпечення виробників
товарної продукції високоякісним насінням. Досягти значного збіль-
шення виробництва насіння овочевих культур, яке на сьогоднішній
день не задовольняє потребам України, неможливо без створення
сучасних засобів механізації. Існуюче обладнання призначене для
використання у великих спеціалізованих сільськогосподарських під-
приємствах. У фермерських господарствах використовуються кустар-
но виготовлені машини, за своєю технологічною схемою аналогічні
виробам, які були розроблені в кінці 60-х – на початку 70-х років.

В умовах переходу до ринкових відносин і реформації вироб-
ничих відносин в сільському господарстві, спеціалізація і концент-
рація виробництва насіння овоче-баштанних культур, як на
підприємствах колективної форми власності, так і фермерських
господарствах вельми актуальна. Це дає можливість впровадити
індустріальні та інтенсивні технології, які розраховані на комплекс-
ну механізацію і автоматизацію виробничих процесів в насінництві
овоче-баштанних культур та покращення якості насіннєвого матері-
алу. Тобто необхідно реалізувати комплекс заходів для збільшення
виробництва насіння. Це можна вирішити за рахунок вдосконален-
ня технологічного обладнання для отримання насіння гарбузових
культур. Зниження трудомісткості овочівництва розв’язується, по-
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перше, вдосконаленням існуючих технологій і системи машин, а по-
друге, уніфікацією технологічного обладнання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх літера-
турних джерел показав відсутність даних щодо узагальнюючих тео-
ретичних і експериментальних досліджень процесів виділення насіння
гарбузових культур, що не могло не позначитися на розробці
відповідного обладнання і технологій. Відсутня також методика опти-
мізації систем комплексної механізації отримання насіння гарбузових
культур [1].

Тому дослідження, направлені на поліпшення показників якості
виконання технологічної операції подрібнення насіннєвих плодів, як
найбільш важливої операції в процесі отримання насіння, з погляду
складності виконання і впливу на кінцеві результати ефективності
виробництва, є актуальною.

Визначення невирішених проблем. На основі проведеного ана-
лізу існуючого технологічного обладнання та технології отримання
насіння гарбузових культур в господарствах різних форм власності
складено структурно-технологічну схему, яку приведено на рис. 1.

Аналізуючи структурно-технологічну схему отримання насіння
по кожному з видів господарств, ми бачимо, що весь складний
процес отримання насіння від завантаження плодів до кінцевої
операції, виконує комплекс спеціалізованого обладнання, яке скла-
дається 10-12 машин, що на сьогоднішній день економічно не
вигідно. Існуюче технологічне обладнання, таке як спеціалізовані
лінії ЛСБ-20, ЛВСБ-30, ЛТК-15, які використовувались в спеці-
алізованих господарствах для отримання насіння овоче-баштанних
культур, морально і технічно застаріли [2, 3]. На сьогоднішній день
більшість великих спеціалізованих господарств перестало існувати.

Крупні аграрні акціонерні товариства, господарства з колектив-
ною формою власності вважають за краще спеціалізуватися на
виробництві пшениці, соняшнику і інших більш високорентабельних
культур. Але деякі підприємства використовують такі застарілі
установки, як ИБК-5А, ВНБ-5, СОМ-2 та ін.

В даний час на ринок насіння, в основному, поставляється
продукція фермерськими і приватними сільськогосподарськими під-
приємствами, для яких взагалі не існує технологічного обладнання
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Рис. 1. Структурно-технологічна схема отримання насіння
овоче-баштанних культур в господарствах різної форми власності
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для отримання насіння, яке б відповідало вимогам сучасного виро-
бництва і можливостям підприємства.

Таким чином, необхідно реалізувати комплекс заходів для
збільшення одержання насіння. Це можна вирішити за рахунок
вдосконалення технологічного устаткування для отримання насіння
гарбузових культур. Концентрація і спеціалізація овочівництва як
у фермерських господарствах, так і в акціонерних сільськогоспо-
дарських підприємствах визначають переклад цієї сільськогоспо-
дарської галузі на індустріальну основу. Зниження трудомісткості
овочівництва розв’язується, по-перше, вдосконаленням існуючих
технологій і системи машин, а по-друге, уніфікацією технологічного
устаткування.

Тому пропонується створити комплекс технологічного обладнан-
ня яке б складалось з трьох машин, виконуючих основні операції:
виділення насіння, сушіння насіння і отримання кондиційного насіння.

Такий комплекс технологічного обладнання, який наведений на
рис.2, був створений в проблемній науково-дослідній лабораторії
конструювання енергоефективної сільськогосподарської техніки на
факультеті механізації сільського господарства Миколаївського
державного аграрного університету.

Технологічний процес проходить таким чином. Насіннєві пло-
ди подаються на завантажувальний транспортер 1, на якому відбу-
вається попереднє подрібнення великих плодів ріжучими ножами
2. Після цього подрібнені насінники попадають в подрібнюючий
барабан 4, де відбувається подрібнення насіннєвих плодів і виділен-
ня насіння. Виділене насіння з мезгою, соком і дрібною кіркою
попадають в гідросепаратор, в якому відбувається відмивання якіс-
ного насіння від домішок і неповноцінного (травмованих, щуплих)
доспілого насіння. Кірка із залишками невиділеного насіння, які
раніше вважалися втратами, попадають в роторный сепаратор. У
роторному сепараторі проходить процес відділення насіння від кір-
ки. Після цього відділене насіння попадає на подальшу доробку в
гідросепаратор, а кірка виводиться з технологічної зони і може
бути використана як корм для худоби. Дрібна фракція відходів
(мезга, кірка, рослинні домішки) з гідросепаратора фільтрується і
подальшій утилізації не підлягає.
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Рис. 2. Конструктивно – технологічна схема обладнання
для отримання насіння баштанних культур

Висновки. Відсутність досліджень в даній сфері, наукової літе-
ратури з новим обладнанням, яке суттєво відрізняється від заста-
рілих форм і методів сприйняття значно ускладнює процес і
збільшує час на проведення необхідних дослідів.

Таким чином, для подальшого вдосконалення технологічного
обладнання доцільно виготовити дослідну партію машин і провести
господарські випробування в різних регіонах Півдня України.
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УДК 631.372
ДО ПИТАННЯ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ
ВПРОВАДЖЕННЯ БЛОКОВО-МОДУЛЬНОЇ

ПОБУДОВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Г.В.Шкарівський, кандидат технічних наук
С.П.Погорілий, науковий співробітник
Національний науковий центр “Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства” Української аграрної
академії наук

Викладено результати досліджень перспектив впровадження
блоковомодульної побудови сільськогосподарських машин.

Изложено результаты исследований перспектив внедрения
блочномодульного построения сельскохозяйственных машин.

Проблема. Організація виробництва сільськогосподарської про-
дукції, покликана зберегти або підвищити родючість ґрунту, базуєть-
ся на використанні сівозмін, які об’єднують 9 і більше культур [1].
Для вирощування цих культур з урахуванням їх фізіологічних
особливостей потрібні відповідні комплекси машин, які, як правило,
істотно відрізняються для кожної культури. За таких умов для
ефективного функціонування багатогалузевого господарства зі згада-
ною вище сівозміною необхідно мати досить громіздкий машинно-
тракторний парк, вартість якого буде високою, що є неприйнятним
для переважної більшості сільськогоспо-дарських підприємств Украї-
ни. Така ситуація змушує господарства, з метою здешевлення
машинно-тракторного парку, впроваджувати сівозміни з короткою
ротацією культур і, цим самим, відступити від задекларованого
принципу збереження або підвищення родючості ґрунту.

Виходом з даної ситуації може бути використання багатофунк-
ціональних машин і знарядь, які розроблені за принципом швидко-
го переналагодження для виконання різноманітних операціяй.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі ство-
рення багатофункціональної, або ж універсальної сільськогосподар-
ської техніки, присвячено багато робіт. Значну увагу цьому
питанню було приділено в 60-70-х роках минулого століття. Зок-
рема науковцями Всесоюзного інституту механізації велися роботи
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щодо створення універсального агрегата для вирощування овочевих
і кормових культур. У 1965 р. на Калинівській машинно-випробу-
вальній станції проводилися випробування причепа-розкидача
ПРУ-10 з трьома приставками для транспортування і поверхнево-
го внесення мінеральних добрив та вапна, органічних добрив, для
завантаження тукових сівалок мінеральними добривами та для
транспортування сипучих вантажів [2].

У Запоріжжі за участю вчених Всесоюзного інституту сільсь-
когосподарського машинобудування ім. Горячкіна було створено
уніфікований розкидач РНШ-4,0 для суцільного поверхневого вне-
сення в грунт органічних добрив, органічно-мінеральних сумішей і
компостів, який агрегатувався із самохідним шасі СШ-75 [3].

Якісно відрізняється в питаннях універсалізації збиральна тех-
ніка. Так в Ростові-на-Дону створено і розробляються пристрої до
зернозбиральних комбайнів типу СК-5М та “Дон-1500” для зби-
рання проса, гречки, люпину, кукурудзи, соняшнику та інші. На
ВО “Гомсільмаш” до кормозбирального комплексу КДП-3000
“Полісся-3000” розроблено приставки для збирання кукурудзи на
силос, підбирання підв’ялених трав та збирання нескошених трав [4].

Аналогічні розробки ведуться і в інших країнах світу. Так
фірмою Fliegl розроблено ряд універсальних причепів ASW
“Gigant” вантажопідйомністю 17-30 т, які призначені для транспо-
ртування вантажів (трави, силосу), накопичення і перевантаження
зерна від комбайнів, розкидання органічних добрив [5].

У багатьох розробках і працях [2-9] також приділено значну
увагу створенню універсальних машин в межах однієї технологіч-
ної операції, тобто розглядалися питання щодо виконання посіву
різних культур однією сівалкою, обмолот сільськогосподарських
культур однією молотаркою тощо, що вирішувалось впровадженням
блоково-модульної побудови агрегатів загалом і машин зокрема.

Основним недоліком названих вище робіт є недостатність
проробки технологічних засобів реалізації розробки та її економіч-
них показників.

Мета досліджень. Уточнення доцільності впровадження бло-
ково-модульної побудови сільськогосподарських машин.
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Результати досліджень. Відправним пунктом виникнення про-
блем створення і ефективного використання універсальної техніки
можна вважати час, коли людина почала створювати і вдосконалю-
вати засоби механізації, до складу яких входили найрізноманітніші
робочі органи. З метою підтвердження сказаного варто розглянути
наступний приклад. Для посіву просапних культур використовують
сівалки типу СУПН-8, які забезпечують за допомогою сошників
прокладання борозенок для майбутніх рядків, зберігання запасу зер-
на і добрив у спеціальних бункерах-місткостях, дозування і транспо-
ртування зерна і добрив у прокладені борозенки за допомогою
висівного апарату, насінне- та тукопроводів, а також загор-тання
борозенок з насінням і добривами спеціальними загортачами.

Розглянемо також посів просапних культур з використанням
найпростіших знарядь, коли сівалка відсутня. Тоді всі перераховані
вище операції, пов’язані з посівом, виконує людина, використовуючи
своє тіло, кінцівки і найпростіші знаряддя. Так, прокладання борозе-
нки для майбутнього рядка людина може виконувати за допомогою
сапки, далі, переносячи насіння у місткості, роль якої може виконати
звичайний кошик, або сумка, людина рукою, захищеною рукавичкою
або озброєною спеціальною лопаткою викладає в борозенку насіння,
одночасно дозуючи його (в подібний спосіб можуть бути внесені і
добрива). Загортання борозенки з насінням людина проводить за
допомогою тієї ж сапки, граблями або своїми кінцівками.

Таким чином, людина, являючи собою універсальний енергетич-
ний засіб з найбільш розвинутою системою агрегатування – руками,
забезпечує виконання технологічної операції посіву, використовуючи
найпростіші робочі органи: сапку, лопатку, кошик або сумку, граблі.
Крім того, ці робочі органи можуть бути вико-ристані і в інших
операціях, не пов’язаних з посівом культур. Наприклад: сапку
використовують під час знищення бур’янів в рядках просапних
культур, суцільного знищення бур’янів, підгортання культур тощо;
лопатку використовують для посадки інших культур, навантаження
різних матеріалів у місткості, перемішування речовин тощо; кошик
або сумку використовують для перенесення, а іноді і зберігання
різних вантажів, речовин, урожаю; граблі – для закриття вологи,
подрібнення ґрунту, згрібання сміття, листя тощо.
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Такі принципи роботи людини і використання нею найпрості-
ших робочих органів забезпечують використання останніх протягом
всього сільськогосподарського сезону, тим самим істотно здешев-
люючи собівартість робіт.

Інша ж ситуація складається у випадку використання сівалки.
З одного боку, сівалка істотно полегшує працю людини, а з
другого, веде до збільшення собівартості робіт, оскільки викорис-
тані в ній найпростіші робочі органи (сошник, бункермісткість,
висівні апарати, насінне – і тукопроводи та загортачі) можуть бути
задіяні тільки під час посіву і залишаються без використання
протягом залишку сільськогосподарського сезону. Це обумовлено
тим, що, намагаючись максимально механізувати процес посіву,
людина розробила комбіновану вузькоспеціалізовану машину уніта-
рної конструкції, яку не можливо розділити на окремі складові з
метою їх використання в інших операціях.

Така ситуація призвела до того, що для механізації кожної
технологічної операції технологічного процесу розробляються знаря-
ддя та машини, використання яких на інших операціях ускладнене
або неможливе. При цьому істотно розширюється номенклатура
складу машинно-тракторних парків господарств, забезпечення випус-
ку якого покладено на підприємства машинобудівного комплексу.

Викладене підтверджується і статистичними даними. Кількість
найменувань сільськогосподарських машин змінюється з розвитком
сільськогосподарської науки і техніки. Так, у 1922-1923 рр. випу-
скалося 280 марок ґрунтообробних знарядь і машин, 117 марок
сівалок, 19 марок жаток, 134 типи молотарок; до 1953 р. у
виробництві знаходилось 137 найменувань машин і знарядь; в
1955-1960 рр. – 816 найменувань; в 1966-1970 рр. – 851
найменування; в 90-х роках – 1290 найменувань [10].

Більшість з включених до переліків найменувань машин є
одноопераційні, що мають низький рівень річного завантаження.
Так, наприклад, сівалка зернова СЗ-3,6А має річне завантаження
160 годин, сівалка бурякова ССТ-18В – 50 годин, сівалка
кукурудзяна СУПН-12 – 70 годин, розкидач мінеральних добрив
МВУ-5А – 210 годин, зернозбиральний комбайн “Дон-1200” –
120 годин [11].
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Розширення використання таких машин в більшості випадків
істотно обмежена через їх унітарність та особливості технологічних
процесів вирощування тієї чи іншої культури.

Зважаючи саме на особливості технологічних процесів, вбача-
ється можливим на даному етапі забезпечити вищу зайнятість сіль-
ськогосподарських машин за рахунок вибіркового використання їх
складових частин, що можливо лише за умови блоково-модульної
побудови машин.

Аналіз конструкцій переважної більшості безмоторних сільсь-
когосподарських машин і знарядь показав, що до їх складу вхо-
дять наступні основні блоки та модулі: рама, ходова частина,
система агрегатування з енергозасобом, або її елементи, місткості,
робочі органи з системами керування ними.

Найбільш суттєву різницю в конструкцію сільськогосподарсь-
ких машини вносить блок або модуль робочих органів з системами
керування ними, який і визначає призначення машин в технологіч-
ному процесі.

Таким чином, змінюючи робочі органи з системами керування
ними на базі однієї рами з ходовою частиною, місткостями та
системою агрегатування з енергозасобом, можна створити агрегати
для посіву, внесення добрив, захисту рослин, збирання та транспо-
ртування врожаю.

Однак, слід зауважити, що для виконання різних технологіч-
них операцій потрібні місткості різного призначення, зокрема ку-
зов-бункер для зберігання і транспортування сипучих матеріалів і
цистерна для зберігання і транспортування рідких матеріалів.

З метою вивчення співвідношення машин, обладнаних кузо-
вом-бункером або цистерною, у технологічному процесі вирощу-
вання сільськогосподарських культур проводилися відповідні
дослідження за технологічними картами [12, 13]. При цьому була
розглянута сівозміна з восьми найбільш поширених культур: ози-
мої пшениці, ячменю, кукурудзи на зерно, соняшнику, цукрового
буряку, кукурудзи на зелений корм, картоплі та гороху. Результа-
ти досліджень наведено у табл.1.

Дані таблиці 1 говорять про те, що за технологічними картами
2004 року [13] машини, обладнані кузовом-бункером, складають
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шт. % шт. %
Озима 
пшениця 18 / 23* 4 / 6 22 / 26 3 / 2 16 / 8

Ячмінь 14 / - 3 / - 21 / - 3 / - 21 / -
Кукурудза на 
зерно 13 / - 3 / - 23 / - 3 / - 23 / -

Соняшник 14 / - 3 / - 21 / - 3 / - 21 / -
Цукровий 
буряк 15 /21 4 / 6 26 / 28 2 / 4 13 / 19

Кукурудза на 
зелений корм 10 / 17 3 / 5 30 / 29 - / 4 - / 17

Картопля 18 / 19 4 / 5 22 / 26 2 / 2 11 / 10
Горох 16 / 17 3 / 6 18 / 35 2 / - 12 / -

*) Чисельник – за технологічними картами 2004 року [13], знаменник - за 
технологічни-ми картами 1979 року [12]

Таблиця 1

 Кількість машин обладнаних кузовом–бункером і цистерною в технологічних 
процесах вирощування сільськогосподарських культур за технологічними 

картами різних років

Кількість 
сільськогоспо-

дарських машин, 
обладнаних 
цистерною

Кількість 
сільськогоспо-

дарських машин, 
обладнаних кузовом-

бункером

Кількість сільськогоспо-
дарських машин, 

задіяних у виконанні 
технологічного процесу, 

шт.

Культура

18-30% від загальної кількості машин, що використовуються в
технологічному процесі вирощування тієї чи іншої культури, а
машини, обладнані цистерною, – 11-23%, в той же час як за тех-
нологічними картами 1979 року [12] аналогічні показники відповід-
но складають 26-35% та 8-19%, що також може слугувати
підтвердженням економічної недоцільності використання великої кі-
лькості складних машин в технологічних процесах та було задекла-
ровано в технологічних картах 2004 року. Однак, велика кількість
машин (до 46% від загальної кількості машин), обладнаних кузо-
вами-бункерами і цистернами, необхідна для використання в техно-
логічних процесах, що підтверджує необхідність пошуку шляхів їх
більш ефективного використання шляхом збільшення річного зава-
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нтаження, що можливо за рахунок впровадження блоково-модуль-
ної побудови машин.

У таблиці 2 наведено перелік основних машин, обладнаних
кузовом-бункером і цистерною, які використовуються в технологі-
чних процесах сівозміни задекларованої в таблиці 1. Крім того, в
таблиці 2 вказано вартість машин, їх річне завантаження та перс-
пективи створення на їх базі машин з універсальними кузовом-
бункером та цистерною.
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Внесення мінеральних 
добрив МВУ-5А 27500 210 14000 14300

Внесення твердих 
органічних добрив РОУ-6М 23250 450 14000 10462

Заправка сівалок ЗАЦ-3 12500 210 14000 2500
Транспортування 
вантажів 2ПТС-4 13310 600 14000 –

Посів культур СЗ-3,6А 12030 160 14000 7218
Сума витрат 88590 14000 34480

Внесення рідких 
органічних добрив РЖТ-Ф-6 12000 450 8000 6240

Обприскування посівів ОПШ-2000 28000 320 8000 16800

Цистерна-заправник АЦА-3,85 12535 210 8000 5640
Сума витрат, грн. 52535 8000 28680

Таблиця 2
Перелік основних сільськогосподарських машин 

обладнаних місткостями та перспективи їх універсалізації

Сільськогосподарські машини, що обладнані кузовом-бункером

Сільськогосподарські машини, що обладнані цистерною

Операція

Характеристики 
серійної машини

Характеристики 
перспективної 

універсальної машини 
блоково-модульної 

конструкції
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Дані таблиці 2 показують, що навіть за умови збільшення
вартості універсального блока-модуля, який виконує роль бази для
створення машин різного призначення за рахунок обладнання його
додатковими пристроями (транспортерами, системою агрегатування
блоків-модулів робочих органів рідного призначення тощо) вартість
всього комплексу перерахованих машин, за умови застосування їх
блоково-модульної побудови, буде в 1,4-1,8 раза нижчою в порів-
нянні із загальною вартістю наведених у таблиці серійних машин.

При цьому річне завантаження без урахування накладання
агротехнічних строків становитиме для універсального блоку-моду-
ля з кузовом-бункером складе 1630 годин, а для універсального
блока-модуля з цистерною – 980 год.

З метою вивчення впливу накладання технологічних операцій
залежно від строків їх виконання проводилися дослідження з
використанням технологічних карт [12, 13]. Графік завантаження
машин з кузовами-бункерами та цистернами представлено відповід-
но на рис. 1 та 2.

Аналіз отриманих графіків з урахуванням того, що робоча
зміна триває 8 годин, дозволив встановити наближене до реальних
умов експлуатації завантаження досліджуваних машин. Так, уні-
версальна машина з кузовом-бункером матиме завантаження 1177
годин, а універсальна машина з цистерною – 480 годин. За таких
умов при однаковій продуктивності та витраті пального під час
виконання відповідних операцій річний економічний ефект від за-
стосування універсальних машин, обладнаних кузовом-бункером та
цистерною в порівнянні з серійними одноопераційними машинами,
визначений за стандартними методиками, становитиме відповідно
7399 та 5082 грн.

Виходячи з вище викладеного, можна стверджувати, що для
зменшення витрат на закупівлю сільськогосподарської техніки до-
цільно створювати сільськогосподарські машини блоково-модульної
побудови, забезпечивши ефективні умови їх переналагодження для
використання різних технологічних операцій, що може бути реалі-
зовано за наявності ефективних систем агрегатування.

Висновки. Застосування блоково-модульної побудови сільсь-
когосподарських машин дозволяє створити універсальну техніку,
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Рис. 1. Графік завантаження машин, що обладнані кузовом-бункером
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Рис. 2. Графік завантаження машин, що обладнані цистерною

яка покликана зменшити різномарочність парків господарств. Вар-
тість набору машин з місткостями зменшується в 1,4-1,8 раза, а
річний економічний ефект від застосування універсальних блоків-
модулів з кузовом-бункером та цистерною складе відповідно 7399
та 5082 грн. Досягнення такого економічного ефекту від застосу-
вання блоково-модульної побудови машин можливе за умов ство-
рення високоефективних систем агрегатування блоків-модулів
робочих органів машин з універсальними блоками-модулями, які
включають раму ходову частину, місткості, системи агрегатування
з енергозасобом тощо. Тому доцільно проведення подальших нау-
кових досліджень з вивчення даного питання.
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УДК 631.17.636
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗОВАНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ
Т.Б.Гур’єва, старший викладач
С.В.Любвицький, старший викладач
Миколаївський державний аграрний університет

Розглянуто питання, які стосуються виробництва конкуренто-
спроможної продукції тваринництва на основі розробки проектів
реконструкції і нового будівництва ферм, типорозмірних рядів
засобів механізації і створення потокових технологічних ліній ви-
конання виробничих процесів і операцій.

Рассмотрены вопросы, касающиеся производства конкурент-
ной продукции животноводства на базе разработки проектов ре-
конструкции и нового строительства ферм, типоразмерных рядов
способов механизации и образования поточных технологических
линий выполнения производственных процессов и операций.

На сучасному етапі розвитку нашої країни тваринництво в
Україні за показниками ефективності знаходиться на рівні 1965-
1970 рр., тому ставиться питання його відтворення і подальшого
розвитку. Зменшення поголів’я у громадському секторі і зростан-
ня в особистих господарствах викликає спад рівня механізації
різних виробничих процесів тваринництва.

Комплексна механізація на фермах і промислових підприємствах
ВРХ становить 66%, у свинарстві – 73%, птахівництві – 89%.

До цього часу у молочному виробництві більше 45% операцій
виконується вручну, у свинарстві – 60%, у вівчарстві – 80%.
Це стосується роздавання кормів, очищення стійл, видалення
гною. Крім того, у тваринництві застосовується значна кількість
малопродуктивного обладнання, це полегшує працю обслуговуючо-
го персоналу, але малою мірою підвищує продуктивність праці.

Відтворення і подальший розвиток галузей тваринництва із
застосуванням механізованих технологій високого технічного рівня
для повноцінного забезпечення потреб населення та промисловості
має велике значення.

У молочному скотарстві прогресивною технологією є потоко-
во-цехова з доїнням у приміщеннях, оснащених високопродуктив-
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ними автоматизованими доїльними установками УДА-8А, УДА-
16А, УДА-100; у свинарстві механізована технологія ритмічного
виробництва м’яса на комплексах з програмою відгодівлі 6, 12, 36
тис. свиней на рік. У птахівництві широко впроваджуються пото-
ково-автоматизовані технології виробництва яєць, а також м’яса
бройлерів при утриманні птиці в багатоярусних кліткових батареях.
Для вівчарства планується розробка механізованої технології пасо-
вищно-стійлового утримання маточного поголів’я з використанням
загінного випаса, штучним вирощуванням ягнят і відгодівлею мо-
лодняка на спеціалізованих майданчиках.

Дуже гострою залишається проблема механізації малих ферм
із поголів’ям до 100 корів і до 1000 свиней, на яких утримується
близько 19% дійного стада і 56% поголів’я свиней. Рівень механі-
зації таких ферм складає лише 18%.

Одним з факторів, що стримують підвищення рівня механі-
зації виробничих процесів на малих фермах, є утримання тварин у
нетипових приміщеннях, де використання серійних машин неефекти-
вне. Відсутність необхідної техніки, недостатнє постачання машин,
що знаходяться на серійному виробництві, низька їх надійність при
високій вартості негативно видбиваються на розвитку сімейного,
бригадного та орендного підрядів, а також фермерських госпо-
дарств.

Низький рівень технічного оснащення вівчарства. З передба-
чуваних системою машин 62 найменувань засобів механізації роз-
роблено лише 37, а серійно випускається 35.

Значна частина нових зразків фермерської техніки практично
не підвищує продуктивність праці порівняно із серійними, а їх
експлуатаційна надійність залишається на низькому рівні.

Розглянуті стан та проблеми механізації тваринництва вказу-
ють, що першочергового розгляду і вирішення потребує комплекс
таких важливих завдань:

• розробка і підготовка виробництва типорозмірних рядів ма-
шин і обладнання для навантаження, змішування і роздаван-
ня кормів тваринам;

• розробка і освоєння виробництва нового покоління стійлових
комплексів ТК-1М для утримання і доїння корів у стійлах та
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в доїльному залі на індустріальних фермах в базових госпо-
дарствах з врахуванням вимог племінного тваринництва;

• розробка і підготовка виробництва типорозмірного ряду ком-
бікормових агрегатів;

• розробка фізіологічно безпечних конкурентоспроможних дої-
льних апаратів ДА-Ф-66; ДА-Ф-70, створення нового по-
коління автоматизованої та роботизованої доїльної техніки;

• розробка високопродуктивних косарок-кондиціонерів, підбира-
чів розсипного сіна з попереднім різанням маси, граблів-валкоутво-
рювачів для агрегатування універсальними енергонасиченими
тракторами;

• створення базового кормозбирального комбайна на основі
вітчизняної елементної бази;

• розробка типових проектів реконструкції існуючих приміщень
та нових індустріальних ферм, цехів з приготування кормів,
механізованих кормових дворів, сховищ кормів;

• створення дослідних ферм в базових господарствах і розроб-
ка галузевих стандартів ферм по виробництву молока, м’яса
яловичини, свинини, продукції птахівництва та вівчарства.
В галузевих інститутах УААН наукові прикладні і фундамен-

тальні дослідження та розробку новітніх засобів механізації для
тваринницьких галузей повинні забезпечувати реформовані спеці-
альні відділи.

Наукові напрямки досліджень процесів і операцій повинні
оцінюватись за показниками технічного рівня механізованих і робо-
тизованих технологічних процесів, нових машин, обладнання.

Особливої уваги набуває наукове прогнозування, яке повинно
ґрунтуватися на узагальненні теоретичних і експериментальних да-
них і повинно враховувати об’єктивні закономірності розвитку та
передбачити ще невстановлені явища, які можуть мати місце в
окремій галузі чи технологічному процесі.

Для вирішення багатьох проблем, які виникли на сучасному
етапі розвитку тваринництва, потрібні нові знання, нові відкриття, а
це потребує концентрації зусиль на виконанні пошукових, фунда-
ментальних і прикладних досліджень.
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Висновки:
• відтворення і подальший розвиток механізованих галузей
тваринництва потребує стандартизації і впровадження удо-
сконалених систем і способів утримання тварин;

• підвищення рівня механізації і окупність виробництва забез-
печать розробки і пріоритетне виробництво засобів механі-
зації заготівлі, приготування, навантаження та роздачі
кормів, комплексів для утримання, доїння, обробки молока,
прибирання та видалення гною, створення кормових дворів.
Це і визначає перспективи подальших наукових досліджень і
проектних робіт.
Прибуткове виробництво продукції тваринництва забезпечать

енергоощадні технології і комфортні умови утримання тварин. Малі
ферми можуть існувати шляхом покриття витрат прибутками інших
галузей. Не враховувати цей фактор – значить не розуміти і
відійти від законоположень розвитку тваринницьких галузей, в
основі яких лежить біотехнічна система “людина-машина – твари-
на-комфорт”, а основними складовими є корми, тварини, комфорт
утри-мання, комплекс машин, кадри.
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Розглянуто основні причини, через які у багатьох ВНЗ скла-
дання розкладу занять не автоматизовано. Для Миколаївського
державного аграрного університету рекомендується самостійно
розробити таку програму у два етапи, використовуючи як засоби
відображення текстовий процесор Excel. Докладно розглянуто
завдання першого етапу.

Рассмотрены основные причины, по которым во многих ВУЗах
составление расписания занятий не автоматизировано. Примени-
тельно к Николаевскому государственному аграрному универси-
тету рекомендуется самостоятельно разработать такую програм-
му в два этапа, используя в качестве средств отображения текс-
товый процессор Excel. Подробно рассмотрены задачи первого
этапа.

Одним з основних документів, що регламентують освітній
процес у ВНЗ, є семестровий розклад занять. Від того, наскільки
кваліфіковано й оптимально складено розклад занять, залежить
засвоєння навчального матеріалу студентами й віддача від праці
викладача. Дуже часто у ВНЗ розклад є результатом кропіткої
праці навчального відділу без усякого використання засобів авто-
матизації.

Зараз немає обмежень в кількості комп’ютерних програм, у
тому або іншому ступені декларуючих рішення розглянутого, безу-
мовно, складного завдання [1-2]. Однак, жодна з них не одержа-
ла поширення з таких основних причин:

• незадовільної якості розкладу, який генерується;
• недостатнього рівня універсальності.
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Проблеми з якістю виникають уже при формалізації критеріїв
оптимальності розкладу, при складанні яких із самого початку
необхідно прийняти багатокритеріальний підхід. При цьому дово-
диться погодитися, що критерії, які влаштовують один ВНЗ,
можуть не до кінця влаштувати інший. Перешкодою для універ-
сальності є значна специфіка ВНЗ по аудиторному забезпеченню.
Все це приводить до необхідності адаптації розробленої відносно
універсальної програми до конкретного ВНЗ, що, як правило, не
забезпечується розробниками програм. Навіть якщо такий пункт
включено у договір покупки програмного продукту, на нього
виділяється недостатньо часу (реально на адаптацію може знадоби-
тися кілька семестрів).

Все вищесказане призводить до того, що ВНЗ намагаються
самостійно вирішувати розглянуте питання. Автори вважають, що
це не найгірший вихід із ситуації. Програма розробляється з
урахуванням специфіки конкретного ВНЗ й може постійно перебу-
вати в режимі вдосконалення.

Для Миколаївського державного аграрного університету про-
понується розбити вирішення завдання на два етапи.

На першому етапі вирішуються завдання автоматизації екс-
плуатації розкладу, складеного вручну. До них можна віднести
наступні завдання:

• перевірка розкладу на наявність “накладок” (збіг проведення
декількох занять по аудиторії й часу, одночасна робота
одного викладача з декількома академічними групами тощо);

• формування різних “розрізів” розкладу (списку вільних і
зайнятих аудиторій на задану пару, розклади занять окремих
викладачів, розклад занять у конкретній аудиторії тощо);

• обчислення аудиторного навантаження по викладачах.
Оскільки в цей час в Університеті для друку розкладу на

паперові носії використовується табличний процесор Excel, доціль-
но реалізувати рішення перерахованих завдань як програму оброб-
ки Excel-файлів. Результати також повинні виводитися на аркуші
Excel-файлів. При заповненні розкладу буде потрібна більш чітка
формалізація правил заповнення клітинок на аркуші Excel. Розмі-
щення розкладу занять і програми обробки в локальній комп’ютер-
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ній мережі університету забезпечить одночасну роботу з розкладом
викладачів, навчального відділу, деканатів і ректорату. На цьому
ж етапі повинні бути сформульовані критерії оптимальності розкла-
ду й реалізовано їхнє обчислення для ручного варіанту розкладу.

На другому етапі повинна вирішуватися саме задача автомати-
чного генерування розкладу занять на основі сформульованих
критеріїв, бази даних аудиторій і затвердженого навчального плану.
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УДК 378.147
МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО

ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
Н.О.Романчук, асистент
Миколаївський державний аграрний університет
У статті проаналізовано, узагальнено та запропоновано підхо-

ди до формування особистості майбутнього інженера-педагога в
контексті сучасних вимог суспільства та покладаючи в основу про-
фесіографічний підхід.

В статье проанализированы, обобщены и предложены подхо-
ды к формированию личности будущего инженера-педагога в кон-
тексте современных требований общества и основываясь на про-
фессиографическом подходе.

Ринок праці, що інтенсивно формується, входження України в
цивілізоване світове співтовариство обумовлюють зростання вимог
до рівня кваліфікації та особистості інженера-педагога, який здійс-
нює підготовку робітничого потенціалу країни в професійно-техніч-
них закладах освіти. Особливої важливості питання особистості
інженера-педагога набуває через появу суперечностей між стрімки-
ми темпами технічного прогресу та інертністю системи професійно-
технічної освіти у підготовці кадрів, здатних підняти вітчизняне
виробництво до світового рівня.

Розв’язанню цих суперечностей має сприяти підготовка ініціа-
тивних, творчих інженерів-педагогів, здатних орієнтувати свою дія-
льність в залежності від динамічних потреб ринку праці та
забезпечувати ефективні напрямки професійної підготовки. Тому
інженерно-педагогічна освіта має здійснювати формування творчої
особистості, створювати умови для найповнішого розкриття її здіб-
ностей і потенціалу, задоволення освітніх потреб.

Інженерно-педагогічна освіта є унікальною за своєю суттю,
оскільки її специфічність дає можливість сформувати такого гар-
монійно розвиненого фахівця, який поєднує в собі інженерно-
педагогічні уміння, які полягають у:

• проектуванні та розв’язанні технічних завдань;
• організації навчально-виховного процесу в професійно-техні-
чних закладах освіти;

• розробці технологій та методик професійного навчання;
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• створенні дидактичного забезпечення навчального процесу;
• проведенні різних видів та типів контрольно діагностичних-
заходів в ході теоретичного та виробничого навчання учнів
професійно-технічних закладів освіти;

• вихованні учнівського колективу та ін.[1].
Ефективне виконання майбутнім інженером-педагогом своїх

виробничих функцій залежить від сформованості у нього професій-
но важливих особистісних якостей. Саме тому одним з пріоритет-
них напрямів досліджень у галузі вищої освіти сьогодні є питання
формування та структури особистості майбутнього інженера-педагога.

Різні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів дослі-
джувались сучасними вченими: В.В. Олійник розробив теоретико-
методологічні засади управління підвищенням кваліфікації
педагогічних працівників профтехосвіти; Б.А. Соколов створив сис-
тему загальнотехнічої педагогічної підготовки інженерів-педагогів в
технічному ВНЗ; теоретичні і практичні основи післядипломної
підготовки інженера-педагога (діагностична, проектувальна, експе-
риментальна діяльність) досліджував Л.М. Кустов; обґрунтовано
теоретичні основи розвитку професіоналізму інженерно-педагогічних
працівників в умовах додаткової професійної освіти (І.П. Кузьмін).

Питання формування особистості є основопокладаючим, базовим
у підготовці майбутнього педагога. Велике значення для розв’язання
даного питання мають праці Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна, в
яких особистість постає як результат культурного та історичного
розвитку і розкривається в ініціативному, самостійному та перетворю-
ючому ставленні до дійсності. Особливо важливим для професійно-
педагогічної підготовки майбутнього інженера-педагога є ідеї цілісності,
єдності особистісного і професійного розвитку людини (Б.Г. Ананьєв,
В.А. Семиченко, В.О. Якунін та ін.) та розуміння професійного ста-
новлення особистості як умови її самореалізації (С.Я. Батишев) [4].

Тому, виходячи з багатоаспектності проблеми та зважаючи на
те, що інтенсивний розвиток суспільства висуває все нові вимоги
не тільки до якості підготовки фахівця, а й до його особистості в
першу чергу, ми ставимо своєю метою проаналізувати, узагальнити
та запропонувати підходи до формування особистості майбутнього
інженера-педагога в контексті сучасних вимог суспільства та покла-
даючи в основу професіографічний підхід.
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Якості та властивості особистості майбутнього інженера-педа-
гога, основні професійні функції, виконувані ним в процесі педаго-
гічної діяльності, випливають з професіограми даної професії.
Професіограма інженера-педагога – це характеристика інтегрованої
педагогічної професії представлена через систему вимог до фахівця,
яка включає якості та властивості особистості, особливості процесів
мислення, знання, уміння та навички, якими він повинен володіти
для ефективного виконання педагогічних функцій в сфері професій-
но-технічної діяльності [5, с.275].

Ми, керуючись результатами досліджень О.М. Пєхоти, ви-
значаємо особистість – як один із компонентів індивідуальності
педагога – це система особистісно і професійно значущих відносин
і якостей особистості [2, с.148]. Виходячи з цього, формування
особистості майбутнього інженера-педагога в процесі професійно-
педагогічної підготовки передбачає формування у нього системи
професійно значущих відносин і якостей. Елементами цієї системи
є: ставлення до учнів, до навчальної дисципліни, до педагогічної
діяльності в цілому; професійна спрямованість; специфіка проявів
акцентуацій характеру в професійній діяльності майбутнього інже-
нера-педагога та ін. [3, с.61-66].

Ставлення до учнів професійно-технічних закладів освіти, на
наш погляд, є головним в системі професійно значущих відносин
особистості майбутнього інженера-педагога, оскільки його діяльність
потребує терпіння, витримки, урівноваженості. Вирішальними профе-
сійно важливими якостями особистості інженера-педагога є: емпатія,
толерантність, відкритість характеру, життєрадісність, щирість та ін.

Професійно-педагогічна спрямованість інженера-педагога є од-
ним з визначальних факторів придатності особистості до майбутньої
педагогічної діяльності в професійно-технічних закладах освіти. Для
ефективного формування професійно-педагогічної спрямованості осо-
бистості в процесі вивчення дисциплін загальнотехнічного та природ-
ничо-наукового циклу перед інженерами-педагогами доцільно
ставити завдання з галузі їх майбутньої професійної діяльності.

Для ефективного виконання виробничих функцій в закладах
профтехосвіти майбутній інженер-педагог в процесі професійно-
педагогічної підготовки повинен оволодіти системою знань, умінь і
навичок. Основними професійно значущими знаннями є знання:
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• основ дидактики професійного навчання: принципи формуван-
ня змісту, форми, методи та засоби професійного навчання;
принципи та правові норми організації навчально-виховного
процесу;

• сучасних технологій професійного навчання учнів закладів
профтехосвіти;

• методики професійного навчання: проведення теоретичних,
практичних та виробничих занять;

• змісту, методів, засобів і форм діагностики та контролю
знань, умінь, навичок учнів професійно-технічних закладів
освіти.
Уміння трансформувати технічні знання у педагогічну систему

навчання учнів професійно-технічних закладів освіти є для інжене-
ра-педагога специфічним та пріоритетним. Серед інших важливих
професійних умінь можна назвати такі:

• аналізувати та діагностувати стан навчального процесу в
закладах профтехосвіти;

• проектувати зміст навчального матеріалу;
• організовувати процес професійного навчання на основі су-
часних технологій;

• використовувати передовий виробничий та педагогічний досвід;
• проводити демонстрацію трудових дій в процесі професійного
навчання на вищому кваліфікаційному рівні із застосуванням
сучасних прийомів виконання робіт за допомогою нових
інструментів та обладнання;

• вміти знаходити індивідуальний підхід до учнів, створювати
програму індивідуального розвитку;

• установлювати сприятливий психологічний клімат в учнівсь-
кому колективі та ін.
Професійно важливими якостями особистості майбутнього

інженера-педагога є:
• моральні – повага до людей, справедливість, чесність та
порядність, відповідальність, самостійність;

• комунікативні – спостережливість, вміння знаходити спільну
мову з різними людьми, вміння вислухати думку співрозмо-
вника; володіння мовою, мімікою, жестами;
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• організаторські – уміння управляти групою учнів, викликати
їх інтерес та активність, розподіляти обов’язки, доручення
[6, с.276-284].
Інженер-педагог повинен уміти творчо мислити, постійно займати-

ся самоосвітою, бути обізнаним з останніми дослідженнями в галузі
науки та техніки, мати високий інтелектуальний та культурний рівень.

Отже, процес професійно-педагогічної підготовки майбутнього
інженера-педагога має бути спрямованим на формування у нього
професійно важливих особистісних ставлень та якостей:

• повага до учнів професійно-технічних закладів освіти;
• професійно-педагогічна спрямованість педагогічних, загально-
технічних та спеціальних дисциплін;

• знання сучасних технологій теоретичного, практичного та
виробничого навчання учнів в закладах профтехосвіти;

• уміння трансформувати технічні знання у педагогічну систему
навчання.
Важливими для інженера-педагога є уміння проектувати дида-

ктичні та технічні схеми, проектувати професійні відношення.
Подальшого розвитку, на наш погляд, потребують такі аспек-

ти підготовки майбутніх інженерів-педагогів:
• професійне становлення особистості інженера-педагога;
• формування особистості майбутнього інженера-педагога в
умовах особистісно орієнтованого середовища;

• підготовка майбутнього інженера-педагога до особистісно орі-
єнтованого навчання та ін.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опираєть-
ся автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (по-
становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з
повним обгрунтуванням наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами,  на-
друкований на папері форматом А4, а також електронний варіант
на дискеті 3,5”. Обов'язково подається: рецензія доктора наук;
квитанція про оплату, відомості про автора.

Обсяг статті – до 6 повних сторінок. Розміри полів: ліве –
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм,  нижнє – 20 мм, до 30
рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора
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: “Дослі-
дження питання…”, “Деякі питання…”, “Проблеми…”, Шля-
хи…”, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим
і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конс-
трукції безособового речення, наприклад: “Досліджено…”, “Роз-
глянуто…”, “Установлено…” (наприклад, “Досліджено генетичні
мінливості… Отримано задовільні результати для естераз…”)

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
(наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10-11]. Не подавати в тексті розгорну-
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тих 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
Вісника 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
рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таб-
лиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за
допомогою функції “Створити рисунок”, а не виконувати рисунок
поверх тексту. Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft
Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необ-
хідні виправлення.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та часових одиниць (грн., год. тощо), а

також скорочення млн., млрд. писати з крапкою, метричних (т, ц,
м, км тощо) писати без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при
першому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й
бути оформлена у відповідності з наступними зразками (Додаток).
Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу.
У вихідних даних не вказувати назву видавництва та кількість
сторінок (це факультативні елементи). У списку літератури прізви-
ща подавати курсивом, а ініціали ставити після прізвища.

На дискеті повинен бути 1 файл з текстом статті, названий
прізвищем автора (Стаття_Прізвище).

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні
виправлення.
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